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أوال -مقدمة
 -1تلتزم أيرلندا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها .وقد سعدنا باملشااركة وولاة اتساتعرا
الدوري الشامل األوىل وبادرنا شهر آذار/مارس  2014بتقدمي تقرير مرحلي طوعي(.)1
 -2ونرح اال ول ااة اتسا ااتعرا الراني ااة باعتثارها ااا فر ااة لتثاح ا ا م ااا حتق ا ا م اان ا ااا ات
ومااا يعرتضاانا ماان حتااديات ولنب ا عاان القضااايا ايدياادة ال ا نهاارت منااذ حوارنااا الت اااعلي
تشرين األول/أكتوبر .2011
 -3وم اان دواع ااي فخرن ااا أن أيرلن اادا س اانت تش اريعات لض اامان مواني ااة ال اازوا ب ا املرلي ا
وذلك أعقاب تنظيم است تاء بشأن تعديل الدستور.

ثانيا -المنهجية وعملية التشاور
 -4اض ااتلعت بتحض اوات ايول ااة الراني ااة ين ااة مش اارتكة ب ا ال ااو ارات تول اات تنس اايقها و ارة
العاادل واملساااواة .ولقااد نشارنا معلومااات بشااأن اتسااتعرا الاادوري الشااامل وتقااارير عاان القضااايا
املتروحة اوتماعات التشاور على الص حة اإللورتونية .www.upr.ie
 -5وش ا ااارو مس ا ااتولون اوتماع ا ااات تش ا اااور عق ا اادها ا تم ا ا امل ا اادين واملتسس ا ااة الوطني ا ااة
األيرلنديااة حلقااوق اإلنسااان(( )2متو /يوليااو وآب/أطسااتس  )2015وهاام يرمنااون احل اوار اياااري
وتثادل املعلومات والشراكة والتعاون.
 -6ويشااول التشاااور واازءا ت يتج ازأ ماان عمليااة فحصاانا حالااة حقااوق اإلنسااان أيرلناادا.
ولقد عملنا سياق ايولة الرانية على توسي هنجنا وتتويره وعقدنا سلسلت مان املشااورات
(التوصييية  .)50-107و تشارين األول/أكتااوبر  2015دعونااا عامااة الناااس وا تما املاادين
وايهات املعنية املهتمة بتقدمي سهامات كتابية بشأن قضاايا حقاوق اإلنساان واملسااواة لتحدياد
العنا ر التالية:


ما و لنا ليو وما ينثغي لنا؛



ما حققناه من ا ات منذ عام 2011؛



املسائل ذات األولوية الناشئة منذئذ.

 -7وورد س ا ااياق ه ا ااذه العمليا ا اة  54س ا ااهاما .وعق ا ااد اوتم ا ااا تش ا اااور
الراين/نوفمرب  .2015وتقرير القضايا املتروحة منشور على الص حة .www.upr.ie

 11تشا ا ارين

 -8وماان املهاام بالنسااثة لينااا أن توااون أ اوات األط ااال والشااثاب مسااموعة .وقااد أورينااا
بادعم مان و ارة شاتون الت ولاة والشاثاب مشاااورة قادهاا أط اال تارتاوب أعماارهم با  8ساانوات
و 17سنة .وأدىل األط ال بآرائهم بشأن يغة و ياطة استمارة طرحت الستال التايل" :ما هي
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أهام حقاوق اإلنسااان أيرلنادا؟" .وقااد تلقيناا ماا جمموعاو  3 930ردا  -منهاا  1 613ردا ماان
أط ال املدارس اتبتدائية و 2 158ردا من الشثاب و 159ردا من أط ال وشثاب قلما يُساتم
ليهم  -وتوىل باح مستقل تسجيل الثيانات وحتليلها.
 -9واعترب التعليم/املدرساة أهام قضاية لادى  51.3املائاة مان األط اال والشاثاب يليهماا
املااأوى ( 45.9املائ ااة) فالغ ااذاء وامل اااء ( 40.3املائ ااة) فاملس اااواة وع اادم التميي ااز (33.5
املائ ااة) فحري ااة التعث ااو ( 23.7املائ ااة) فالس ا مة واألم اان واحلماي ااة ( 17.2املائ ااة) فاألس اارة
وال اازوا وحا ا اإل اااب ( 14.2املائ ااة) فا اوتدة األفا اراد أحا ارارا ومتس اااوين ( 14.1املائ ااة)
فالرعاي ااة الص ااحية والص ااحة ايي اادة ( 12.2املائ ااة) حل احلي اااة ( 11.1املائ ااة) .و مش اااورة
نظماات  8كااانون الراين/يناااير  2016أدىل األط ااال والشااثاب بااآرائهم بشااأن عاار التقرياار
و ا اايغتو امل ئم ا ااة لألط ا ااال .ويت ا اااب تقري ا اار العملي ا ااة واتس ا ااتنتاوات ك ا ااام ( )3عل ا ااى الصا ا ا حة
.www.upr.ie

ثالثا -اإلطار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان
اللجنة األيرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة
 -10أنشئت اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان واملساواة( )4بص تها هيئة قانونية مستقلة 1
تشا ارين الر اااين/نوفمرب  .2014وه ااذه اللجن ااة هيئ ااة وطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان معتم اادة ل اادى ين ااة
التنسي الدولية ضمن ال ئة "ألف" (التوصيتان  7-106و.)8-106
 -11وتعتمد اللجنة علاى ميزانيتهاا اصا اة وترفا تقاارير ن قا اا ىل الربملاان مثاشارة .ويسااءل
مااديرها مثاشاارة أمااام ينااة احلسااابات العامااة واللجنااة الربملانيااة املسااتولة عاان حتديااد كي يااة ن اااق
األماوال العامااة .و عااام  2014ا داد متوياال اللجنااة بنسااثة  45املائااة فثلاغ  6.299م يا
يورو سنويا (التوصية .)12-106
 -12وياانق قااانون اللجنااة األيرلنديااة حلقااوق اإلنسااان واملساااواة املعتمااد عااام  2014علااى
أن ماان واواال اايئااات احلووميااة ي ا ء اتعتثااار الواواال حلقااوق اإلنسااان واملساااواة عملهااا
واتضت مبهامها على حنو يتماشى وفرادى حقوق اإلنسان .وستساعد اللجنة اايئات العامة
على أداء الواول بترق منها عداد مثادئ توويهية ومدونات لقواعاد السالوو .وسي ضاي ذلاك
ىل دماان منظااور املساااواة وحقااوق اإلنسااان بصااورة منهجيااة عماال اايئااات احلووميااة اليااومي
(التوصيات  13-106و 19-106و.)12-107

لجنة العالقات في مكان العمل
 -13أنشائت يناة الع قاات
هيئة قانونية مستقلة(.)6
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 -14وق ااد اض ااتلعت ه ااذه اللجن ااة ب اااألدوار والون ااائف الا ا ك ااان يتديه ااا ع اادد م اان اايئ ااات
احلووميااة .وتشاامل ااادما ا األساسااية ت قااد اح ارتام حقااوق العماال وتااوفو املعلومااات و هيااز
راااق وك اااتت التونيااف ومحاي ااة تص اااريت عماال الش ااثاب وتق اادمي ااادمات الوس اااطة والتوفي ا
والتيسو واملشورة (التوصية .)34-106

رابعا -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها :التطورات واإلنجيااات والتحيديات مني
جولة االستعراض األولى
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -15يعاادل قااانون املساااواة (أحوااام مت رقااة) املعتمااد عااام  )7(2015تشاريعات املساااواة
العمالاة( )8هباد حتسا محاياة املاون مان التميياز علاى حناو مناسال ومتاوا ن ساياق احارتام
احلريات الدينية كما يو لها الدستور والقانون الدويل.
 -16وبات اات امل ااادة  37بص اايغتها املعدل ااة اارب أ ااحاب العم اال امل اادارس واملستشا ا يات
اصاض ااعة لس االتات ديني ااة عل ااى ثث ااات أن تو ااون معاملته ااا الت ض ا ايلية ألي مون ااف أو مرش اات
للتونيااف قائمااة علااى أساااس الاادين وحااده وأن توااون اإلو اراءات املتخااذة ح ا أي شااخق
مااربرة تربياارا موضااوعيا باإلشااارة ىل حاارؤ املتسسااة علااى محايااة مثادئهااا الدينيااة وأن توااون سااثل
بلو تلك الغاية مناسثة وضرورية .ويضاي احلوام ايدياد نتااق التميياز املساموب باو ذ باات مان
واول املدارس واملستش يات اصاضعة لسلتات دينية أن ترثت حدوث مسااس حقيقاي مبثادئهاا
الدينية ومل يعد بإمواهنا التمييز ب األفراد على أي أساس آار(( )9التوصية .)45-107
 -17وحيظاار هااذا القااانون كااذلك التمييااز تااأوو املساااكن علااى أساااس أن الشااخق يتلقااى
أو ت يتلقى مساعدة لتغتية تواليف اإلجيار أو عانة سونية (التوصية .)19-106

باء -حق الفرد في الحياة والحرية واألمن الشخصي
مكافحة العنف المنزلي والجنسي والجنساني

 -18اعتمدت أيرلندا أعقاب مشاورة واسعة اسارتاتيجيتها الوطنياة الرانياة ملوافحاة العناف
اينسا ااي واينسا اااين علا ااى ما اادى ال ا اارتة  .)10(2021-2016وتسا ااند ها ااذه الوثيقا ااة ىل الدولا ااة
واملنظمااات املتتوعااة وا تمعيااة جمموعااة ماان اإلو اراءات الراميااة ىل من ا العنااف املناازيل واينسااي
واينساين واتستجابة ليو.

 -19وتتضمن اتسرتاتيجية اتة عمل( )11للتصدي على ات اقياة ا لاس األوروب بشاأن منا
وموافحااة العنااف باااملرأة والعنااف املناازيل (ات اقيااة اسااتنثول) وعنا اار وويهااة بشااأن دماان تئحااة
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اتحتاااد األوروب التوويهيااة املتعلقااة بالضااحايا
اتسرتاتيجية الوطنية األوىل.

القااانون واملمارسااة الااوطني

و واراءات حاادد ا

 -20ويتاب هذا العام مثلغ  950 000يورو لتنظيم محلة توعية وطنية على مادى  6سانوات
هبد تغيو السلوو اتوتماعي واملواقف اتوتماعية اه العنف اينسي بالنسااء والرواال علاى
السواء.
 -21و متو /يولي او  2015نشاارت احلوومااة مقرتحااات بشااأن مشاارو قااانون وديااد يتعل ا
بااالعنف املناازيل ويهااد ىل حتس ا احلمايااة املتاحااة لضااحايا العنااف املناازيل وتيسااو استصاادارهم
أوامار احلظاار املتقات و يئااة نارو أكراار مراعاااة للضاحايا سااياق ا اكماات .ويتااواى مشاارو
الق ااانون ايدي ااد محاي ااة اصو ااية الض ااحية وجيي ااز منا ا اي اااين م اان اتتص ااال بالض ااحية بوس ااائل
لورتونيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة( .التوص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييات  49-106و 50-106و 51-106و53-106
و 36-107و 37-107و.)38-107
االتجار باألشخاص

 -22طُاارب للتش اااور حزيران/يونيا او  2015مش اارو ات ااة العم اال الوطني ااة ملنا ا وموافح ااة
ات ااار بالثشاار أيرلناادا .وتتااواى هااذه اصتااة ايدياادة اتساات ادة ماان التقاادم ا اار ح ا اليااوم
ومعاية القضايا املرارة

التقييمات الوطنية املستقلة.

 -23وستعر اصتة بعد استومااا هنان احلووماة اتسارتاتيجي اء هاذه املساألة وستضا
برنااامن عماال واضااحا تتعاااون طاااره الساالتات احلووميااة م ا ا تم ا املاادين ماان أواال تعزيااز
موافحة ات ار وتدعيم محاياة الضاحايا .وساتو ل وضا نظاام محاياة شاامل ومارا للت ال جياري
طاره تنسي وهود الوكاتت والتخصصات املتعددة ل ائدة األط ال ضحايا ات ار.
وساان متو /يولي او  2013تعااديل لقااانون املدونااة اينائيااة (ات ااار بالثشاار) املعتمااد
ُ -24
عااام  2008وذلااك هبااد تيسااو امترااال تاادابو القااانون اينااائي املنصااوؤ عليهااا تشاريعات
اتحتاد األوروب امترات تاما(.)12
ات ار ألطرا التسول القسري وات ار
 -25وجيرم هذا النق التشريعي املعدل املتورط
()13
ألطرا اتستخدام أنشتة ونائية أارى .و ضافة ىل ذلك يتضامن قاانون عاام 2013
أحواما ترمي ىل حتس مساعدة األط ال الذين يقدمون أدلة سياق امل حقات اينائية.
 -26وأنشاأ م او الشارطة وحاادة حلماياة األط اال وموافحاة اسااتغ ل الثشار .وساتع هااذه
الوح ا ا ا اادة بقض ا ا ا ااايا ي ا ا ا ااذاء األط ا ا ا ااال والعن ا ا ا ااف املن ا ا ا اازيل والعن ا ا ا ااف اينس ا ا ا ااي وات ا ا ا ااار بالثش ا ا ا اار
(التوصيات  49-106و 50-106و 51-106و.)53-106
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ضحايا الجريمة
 -27جيري حاليا وعلاى ساثيل األولوياة اياطة ناق تشاريعي لادمن تئحاة اتحتااد األوروب
التوويهيااة املتعلقااة قااوق الضااحايا ودعمهاام ومحااايتهم القااانون األيرلناادي .وماان املتوق ا نشاار
مشرو القانون هذا أوائل هذا العام واعتماده أقرب وقت ممون.
 -28وس ااو يع ااز ه ااذا الق ااانون حق ااوق ض ااحايا ايرر ااة وأس اارهم ويو اال وضا ا الض ااحايا
ميم العملية القضائية ويضامن حقاوقهم احلصاول علاى املعلوماات واملشاورة
واحتياوا م
ينق على حقوق قانونية لضحايا ايررة.
واملساعدة امل ئمة األارى .وسو
ّ
 -29وم ااا فتئ اات وك اااتت العدال ااة اينائي ااة تعم اال عل ااى تق اادمي ادما اة ىل الض ااحايا تتماش ااى
واملعيااار ا اادد تئحااة اتحتاااد األوروب التوويهيااة .وقااد درباات قااوة الشاارطة مااون ماان يا
الرتل على تن يذ السياسات واإلوراءات ايديدة لضامان حصاول ضاحايا ايرراة علاى اساتجابة
ي أقاليم الشرطة الثالغ عددها  28قليما.
شاملة من مواتل ادمات الضحايا
اإلجهاض
 -30ياانظم قااانون محايااة احلي اااة أثناااء احلماال املعتم ااد عااام  )14(2013احلصااول عل ااى
ادماة هنااء احلمال بصاورة قانونياة حاال ووااود اتار حقيقاي وشاديد علاى حيااة املارأة بسااثل
محلها .وقاد بادأ ن ااذ هاذا القاانون  1كاانون الراين/ينااير  2014ونُشارت األشاهر ال حقاة
من العام ذاتو وثيقة التوويهات املتعلقة بتن يذ ذلك القانون(.)15
 -31وقد أعربت ينة و راء جملس أوروبا عن ارتياحها ألن احلوومة ن اذت القارار الصاادر
قضية ألاف وبااء ووايم ضاد أيرلنادا باعتمااد قاانون محاياة احليااة أثنااء احلمال ( )2013ووثيقاة
التوويها ا ا ااات والل ا ا ا ااوائت ذات الص ا ا ا االة .وق ا ا ا ااررت ينا ا ا ااة ال ا ا ا ااو راء ح ا ا ا ا القض ا ا ا ااية  4ك ا ا ا ااانون
األول/ديسمرب .2014
 -32و عاام  2014أُوريات  26عمليااة وهاا وفقااا لاذلك القااانون .وكانات  14حالااة
ماان تلااك احلاااتت نا ااة عاان اتاار إاادق ياااة األم بسااثل ااابتها مباار وساادي وتس ا
حاتت عن اتر إدق ياة األم بسثل طوارئ نا ة عن مر وسدي وث ث حاتت عن
اتر إدق ياة األم بسثل الت وو اتنتحار.
مسائل قديمة بشأن أشخاص كانوا في مؤسسات رعاية

مغاسل جمدل
 -33رحثت أطلثية النساء املعنيات مبختط املثالغ اإل الية واإلعانات املدفوعة للنساء ال يت
أودعن وعملن مغاسل جمدل مبركز سانت ماري للتدريل شار ستاهنوب ومبدرساة بيات
الرمحة مسرهيال ويواس فاورد .وحيا للنسااء احلصاول علاى مثلاغ يارتاوب با  11 500ياورو
و 100 000يورو سل مدة قامتهن (التوصية .)40-107
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 -34وبت اات الس االتات املعني ااة ح ا ا ا ن أكر اار م ا ان  99املائ ااة م اان التلث ااات ال ا اواردة
وع ااددها  802طل اال( )16وحص االت  606م اان اااحثات التلث ااات عل ااى مث ااالغهن اإل الي ااة
بتول ة يناهز جمموعها  23مليون يورو .وجياري الثات بأسار ماا روان التلثاات املتثقياة ويظال
املختط م توحا أمام التلثات ايديدة.
 -35و ضااافة ىل املثلااغ اإل ااايل حي ا لواال ام ارأة احلصااول علااى مثلااغ ضااا ي ا يصاال
داله ا ااا األس ا ااثوعي م ا اان الدول ا ااة ىل م ا ااا يع ا ااادل املع ا ااا األيرلن ا اادي الق ا ااائم عل ا ااى اتش ا ارتاكات
أي  230.30يورو من سن السادسة والست فما فوق و 100يورو دون تلاك السان .ويشاول
ذلااك اعرتافااا بااأن النساااء مل يتقاض ا أو ارا لقاااء عملهاان املغاساال .ويُتاااب اااتتء النساااء أيضااا
احلصول جمانا على جمموعة من ادمات الصحة األولية وا تمعية.

ينة التحقي

قضية دور األمهات والرض ومسائل معينة ذات لة

 -36أنشأت احلوومة شثاط/فرباير  2015ينة للتحقي قضاية دور األمهاات والرضا
ومسائل معينة أارى وكل تها بإعداد بيان كامل عما حدث للنساء واألط ال الضاع اء تلاك
الادور علاى ماادى ال ارتة ماا با عاامي  1922و .1998ونتااق التحقيقااات الا ريهاا اللجنااة
واس ا ويشاامل سااثعة جماااتت إااددة للممارسااات واإلو اراءات املتعلقااة بالرعايااة والرفاااه وترتيثااات
الداول ومسارات اصرو فيما يتعل بالنساء واألط ال الذين أقاموا تلك املتسسات.
 -37وختا ااول اللجنا ااة املسا ااتقلة سا االتات عديا اادة فيما ااا يتعل ا ا با ااإوراء التحقيقا ااات املشا اامولة
ا األدلااة ن لاازم األماار.
بااتصا ااا ا مبااا ذلااك ساالتة اإلوثااار علااى تقاادمي املساااعدة
وُكل ت اللجنة بتقدمي تقارير طضون ث ث سنوات ومن املزم نشر تلك التقارير تحقا.

بض اترت اق

 -38كان اات عملي ااة بض ا اترت اااق ُمت ااارس أيرلن اادا ح اااتت اس ااترنائية ون ااادرة ط ااار
التولياد .وأُورياات هااذه العمليااة أقاال مان  0.05املائاة ماان حاااتت الوضا ال اارتة مااا با
عااامي  1940و .1985وعقاال فحااق التقري ارين املسااتقل الااذين طلثتهمااا احلوومااة ات ا
متو /يولياو  2014علااى وض ا اتااة هثااات ل ائاادة النساااء الا يت اضااعن اااذه العمليااة .و ُاامم
خمتط املدفوعات املتصلة راحة بض اترت اق أعقاب مداوتت و ير الصحة ما جمموعاات
الدعم الر ث ال رحثت اثنتان منها بوض ذلك املختط .ويوفر هذا املختط ايارا بادي طاو
تنا عي لنساء معظمهن متقدمات العمر وت يرطنب عر قضيتهن على ا اكم.
 -39ويشمل املختط النساء ال يت اضعن يراحاة بضا اترت ااق أو بضا العاناة الدولاة
ال اارتة مااا ب ا عااامي  1940و .1990ويشاار علااى املختااط قااا ا متقاعااد ماان ا ومااة
اتبتدائية .واملختط طوعي وت يسلل النساء حقوقهن عر قضيتهن على ا ومة .وجياو
للنساء اتنساحاب مان املختاط أي مرحلاة مان العملياة ىل حا قثاول منحاتهن؛ ولايس علاى
املرأة أن تواف علاى وقاف اإلواراءات القانونياة ت عناد قثوااا املثلاغ املعارو عليهاا .وقُثال 578
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طلث ااا وقُ اادم ىل طايا اة  22ك ااانون الراين/ين اااير  2016م ااا يس اااوي  370عرض ااا مبث ااالغ تا ارتاوب
با  50 000يااورو و 150 000يااورو .وبلغاات املخصصااات قراب اة  23 000 000يااورو ىل
هناية عام .2015
 -40ويشول خمتط ااثات ىل وانل اصدمات التثية ال يوا ل تقادرها وهاا اصادمات
استجابة شاملة من احلوومة ىل هذه املسألة.
الصحية مبا يشمل بتاقات الع
الوصول إلى العدالة
تش ارين األول/أكت ااوبر  2014عم ا بق ارار الش ااعل
 -41أُنش اائت إوم ااة اتس ااتئنا
است تاء نُظم  4تشارين األول/أكتاوبر  .2013وتنظار ا وماة التعاون الاواردة مان ا وماة
اتبتدائي ااة ال اادعاوى املدني ااة وتل ااك ال اواردة م اان ا وم ااة اينائي ااة اإلقليمي ااة أو ا وم ااة اينائي ااة
املركزية أو ا ومة اينائية اصا ة الدعاوى اينائية .وررل نشاء هاذه ا وماة ا حا مهماا
لنظام ا اكم بلدنا وسو يقلق مدة انتظار عقد ايلسات والثت التعون.
 -42ويعدل قانون تنظيم اصدمات القانونياة املعتماد عاام  )17(2015تنظايم مهناة القاانون
والتواليف القانونية ومراقثتها .ونتيجة لذلك سينشأ أيرلندا للمرة األوىل:
مي أ حاب املهان القانونياة ونظاام مساتقل



كيان تنظيمي رمسي مستقل يُع
للشواوى العامة؛



إومااة تأديثيااة موحاادة ودياادة تُع ا بقضااايا إااامي ا اااكم اتبتدائيااة وا اااكم
األعلى دروة؛



مناذ عمل وديدة للشراكات القانونية؛



موتاال ودي ااد حلو اام التو اااليف القانونيااة ىل وان اال ت اادابو تنظيمي ااة ودي اادة
تتعل بالتواليف القانونية.

 -43وي اادمن الق ااانون أيض ااا التزام ااات أك اارب وأكر اار تركي ازا عل ااى املتقاض ااي فيم ااا يتعل ا بشا ا افية
التواليف القانونية وما جيال قولاو للمتقاضا والساثل املموناة لتساوية املنا عاات املتعلقاة بالتوااليف
القانونية ورهد تعتماد ممارسات متعددة التخصصات بعد دراستها والتشاور بشأهنا.
وسانتت أيضااا تشاريعات لزيااادة عادد قضاااة ا ااكم اتبتدائيااة ونُشارت اصتااوط العريضااة
ُ -44
ملش اارو ق ااانون اإلوا اراءات اينائي ااة الرام ااي ىل املض ااي حتسا ا أوو ااو الو اااءة ا اكم ااات
ومداوتت ا اكم مبا ذلك قرار ولسات استما سابقة للمحاكمة.
إصالح قطاع حفظ النظام
 -45اسااتحدثت احلوومااة برناجمااا كااام لتحس ا مراقثااة قااوة الشاارطة وحوكمتهااا ومساااءلتها
ويتااواى هااذا الربنااامن ااات ضاامان احل اااا علااى ثقااة الناااس الشاارطة واسااتمرار الشاارطة
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تقدمي اادمات إرتماة ورفيعاة النوعياة وتعزياز تلاك اصادمات لتحسا اتساتجابة ىل واقا وني اة
ح النظام ومتتلثا ا والتوقعات املقرتنة هبا القرن احلادي والعشرين.
ااميم
 -46ويناادر نشاااء ساالتة مسااتقلة حل ا النظااام  1كااانون الراين/يناااير 2016
برنااامن احلوومااة اإل ا حي .وسااتومن وني تهااا الرئيسااية مراقثااة أداء الشاارطة مهامهااا املتعلقااة
خبا اادمات ح ا ا النظا ااام .وستشا اامل أوىل أعمااا ااا املوافقا ااة علا ااى اتس ا ارتاتيجية العاما ااة للش ا اارطة
لل رتة  2018-2016ووض مدونة ألا قيات مهنة أفراد الشرطة ومون يها املدني .
 -47و طااار ترتيثااات احلوكمااة ايدياادة ساايحاف م ااو الشاارطة علااى اسااتق لو العملااي
وساايثقى الااو ير مسااتوت أمااام الربملااان عاان ح ا النظااام .وساايعدل طااار ممارسااة هااذه الونااائف
ي يعوس دور الرقابة ايديد املسند ىل السلتة املستقلة.
 -48وتش اامل ت اادابو اإل ا ا ب األا اارى س اان تشا اريعات ودي اادة لت اادعيم دور ين ااة املظ ااامل
املتعلقااة بالشاارطة ونتاااق ا حيات ه اذه اللجنااة واعتماااد قااانون عااام  2014املتعل ا مايااة
املثلغ ( )18الذي يوفر احلماية ألفراد الشرطة الاذين يثلغاون اللجناة كناف السارية ااتت ساوء
ساالوو مزعومااة .وعما بالتو اايات الاواردة تقرياار طاوين تاادرس ينااة التحقيقااات الا يرأسااها
القاضي كي أوهغينس القضايا ال تروهاا تقاارير ساوء السالوو املزعاوم قلايم كافن/مونااطن.
و ضاافة ىل ذلااك أ ااثحت التشاريعات املتعلقااة ريااة املعلوماات تشاامل اليااوم وواناال ماان عماال
قوة الشرطة(.)19
العدالة الجنائية

نرو السجون  -فرا ال ض ت واتكتظاا
 -49يشول القضاء على ممارسة فرا ال ض ت داال الساجون أولوياة .وقاد ُر ادت ماوارد
كثوة لثلو هذا ااد .
 -50وقااد أُعيااد بالواماال هيااز ي ا األونحااة سااجن ماااونتجوي تيس اوا للقضاااء علااى
ممارساة فارا ال ضا ت الساجن .أماا كاورو فقاد باات الساجن ايدياد الاذي سايحل إاال
السااجن القاادمي واااهزا تقريثااا وساايثدأ تشااغيلو شااثاط/فرباير  .2016وسااتوون كاال الزنزانااات
جمهزة مبراف ر حي داالية كاملة.
 -51وباادأت عملي ااة مش اااورة عامااة بش ااأن مقرتح ااات ات ااط إلداااال حتس ااينات كث ااوة عل ااى
سااجن ليمريااك .وستضا التحسااينات ايدياادة حاادا ملمارسااة فارا ال ضا ت سااجن ليمريااك
وستش ا اامل تش ا ااييد مثا ا ا ودي ا ااد إليا ا اواء الس ا ااجينات .وم ا اان املق ا اارر أن تث ا اادأ أش ا ااغال التهيئ ا ااة
عام  2016على أن تنتل مرحلة الثناء الرئيسية أوائل عام .2017
 -52وع ا وة علااى ذلااك جيااري التختاايط إلداااال حتس ا علااى سااجن بااورت ليشااو سااو
يض حادا ملمارساة فارا ال ضا ت هنااو .وبافتتااب ساجن كاورو ايدياد شاهر شاثاط/فرباير
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سااتوون ممارسااة ف ارا ال ض ا ت قااد الاات
ليمريك واملث هاء سجن بورت ليشو.

ي ا سااجون الثلااد عاادا ايناااب ألااف

سااجن

 -53وسااجل عااام  2013أول اخن ااا كثااو عاادد السااجناء منااذ عااام  .2007فقااد
بلغت حاتت اإليدا  15 735حالة عام  2013ما يشول اخن اضا بنسثة  7.6املائة
ووضا ا ح ااد ملش ااولة اتكتظ اااا س ااجن م اااونتجوي وأُعتي اات األولوي ااة
مقارن ااة بع ااام ُ .2012
لتخ يف اتكتظاا سجن كورو وسجن ليمريك ومركز دوااس (سجن النساء).
 -54وتزم ا س االتاتنا خت اايت طاق ااة اس ااتيعاب الس ااجون متش اايا م ا تو ااية م اات الس ااجون
باإلبقاااء علااى طاقااة اسااتيعاب تعااادل  3 977س اريرا بقاادر مااا يتواف ا ذلااك م ا الس ا مة العامااة
ونزاهااة نظااام العدالااة اينائيااة .و  18كااانون الراين/يناااير  2016بلااغ عاادد السااجناء 3 665
سجينا أي ما يعادل  92املائة من ا مو الذي أو اى باو امل ات (التوصييات 36-106
و 37-106و 38-106و 39-106و 40-106و 41-106و44-106
و 45-106و 46-106و.)34-107

بدائل اتحتجا
 -55ما الت السلتات تعمل على توفو بدائل ل حتجاا وقاد اعتُمادت قاوان متنوعاة
ه ااذا الص اادد (التوص ييية  .)43-106وتش اامل تل ااك القا اوان ق ااانون العدال ااة اينائي ااة (اصدم ااة
ا تمعية) املعتمد عام ( 2011تعاديل)( )20الاذي حيا القاضاي علاى النظار فار اصدماة
ا تمعية حيرما كانت مدة العقوبة احلثسية املتوااة  12شهرا أو أقل.
 -56وياانق قااانون الغرامااات (الاادف واتساارتداد) املعتمااد عااام  )21(2014علااى أن تأاااذ
ا ومااة ناارو الشااخق املاليااة بعا اتعتثااار لاادى احلواام بغرامااة .وياانق القااانون كااذلك علااى
موانية اسرتداد ا ومة طرامة طو مدفوعة باقتتاعها من أور املتخلف عن دفعهاا .ومان املتوقا
عدد حاتت اإليدا السجن لقضااء عقوباات قصاوة.
أن ي ضي هذا القانون ىل اخن ا
()22
وينق قانون الديون املدنية (اإلواراءات) املعتماد عاام  2015علاى موانياة اقتتاا مثاالغ
الغرامات من األوور أو اصامها مان مادفوعات اإلعاناة اتوتماعياة .ويانق القاانون أيضاا علاى
لغاء عقوبة السجن حال التخلف عن تسديد ديون مدنية.
 -57ووا الت ادماة السااجون األيرلندياة مبعيااة ادماة الساراب املشاروط نشاار برناامن عااادة
اإلدمااا ا تمعااي علااى الصااعيد الااوط  .وهااذا الربنااامن خمتااط مقاارتن اوافز يهااد ىل كساال
السراب املتقت ورون طاره تنظيم سراب متقت رم خمتارين بدقة مقابل تقادرهم اادمات
جمتمعيا ااة ااضا ااعة للمراقثا ااة .ومنا ااذ تش ا ارين األول/أكتا ااوبر  2011شا ااارو الربنا ااامن 1 541
سجينا وأكملو  1 273سجينا.
ووض ا ااعت خمتت ا ااات لل ا اادعم ا تمع ا ااي س ا ااجون ك ا ااورو وم ا اااونتجوي ووس ا اات دبل ا اان
ُ -58
وليمريااك .وجي ااو للمحاااكم ف اار اصدمااة ا تمعي ااة ب اادت ماان الس ااجن سااعيا منه ااا ىل ا اات
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معاادتت معاااودة اإلو ارام وذلااك برتتياال دعاام ضااا وتااوفو شااول أكراار تنظيمااا ماان أشااوال
السراب املتقت .ورون منت ا رم املدان فر ة أداء عمل ب أور ل ائدة ا تما تارتاوب مدتاو
ب  40ساعة و 240ساعة.

حنو التصدي على الربوتوكول اتاتياري تت اقية مناهضة التعذيل
 -59تعم اال و ارة الع اادل واملس اااواة عل ااى ااياطة مش اارو ق ااانون ت ت ااي أم اااكن اتحتج ااا
للس ااماب بالتص اادي عل ااى الربوتوك ااول اتاتي اااري تت اقي ااة مناهض ااة التع ااذيل .ويوم اان املتل اال
األساسي التنصيق على نشاء آلية/آليات وقائية وطنية.
 -60وق ا ا ا ااد باش ا ا ا ارنا عملي ا ا ا ااة املش ا ا ا اااورة الرامي ا ا ا ااة لثح ا ا ا ا ه ا ا ا ااذه املس ا ا ا ااألة .و  23تش ا ا ا ارين
الراااين/نوفمرب  2015نظماات و ارة العاادل واملساااواة نقاشااا سياساااتيا م توحااا بشااأن مقرتحااات
نشاء م تشية للقضاء اينائي(.)23
 -61وتتوا اال ه ااذه املرحل ااة مش اااوراتنا ما ا ا تما ا امل اادين واألوس اااط األكادري ااة .وجي ااري
عداد ورقاة اياارات تتضامن عنا ار مساتمدة مان النقاا السياساايت امل تاوب وأفضال املمارساات
الدولية تيسوا لتقدم املشاورات (التوصيتان  2-106و.)3-106

قاعدة بيانات احلمت النووي
 -62أنشاان نظااام قواعااد بيانااات احلماات النااووي تثعااا تعتماااد قااانون العدالااة اينائيااة (نظااام
قواعااد بيانااات أدلااة التاال الشاارعي واحلماات النااووي) عااام  .)24(2014ويض ا هااذا القااانون
بادائل للرتتيثااات القدرااة الا حتواام أاااذ العيناات ال مااة تاتثااارات التاال الشاارعي ماان املشااتثو
فيهم تستخدامها كأدلة التحقيقات واإلوراءات اينائية.

مشرو القانون اينائي (ايرائم اينسية) املعتمد عام 2016
 -63سايعز مشاارو القااانون اينااائي (ايارائم اينسااية) قااانون موافحااة اسااتغ ل األط ااال
امل اواد اإلباحيااة و ط اواء األط ااال ألط ارا ونسااية وس ا اب ا ااارم وهتااك احلياااء وطااو ذلااك ماان
األفعال الثغيضة ذات التاب اينسي.
 -64ويتضاامن القااانون أيضااا اعرتافااا باحتياوااات ضااحايا اي ارائم اينسااية وماان يساااعدوهنم.
وقااد أُدرواات أحوااام سااتنظم كشااف سااج ت املشااورة والع ا وتتمنااو ا اكمااات املتعلقااة
رائم ونسية .وع وة على ذلك تق ّار التعادي ت املدالاة علاى تشاريعات األدلاة اينائياة مباا قاد
تشااولو و اراءات ا اكم ااة م اان ربااة عس ااوة بالنس ااثة ىل ض ااحايا وررااة ونس ااية .وس ااو جي اارم
مشرو القانون أيضا من يشرتون ادمات ونسية.
 -65وسو يعدل مشرو القانون املادة  5من القانون اينائي (ايارائم اينساية) املعتماد
عام  1993لتيسو مشاركة ذوي اإلعاقات ال ورية مشاركة كاملة احلياة األسرية والتعثو التام
عاان حقااوق اإلنسااان اصا ااة هباام .وت بااد ماان حتقي ا الت اوا ن ال ا م ب ا تلااك احلقااوق وضاامان
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احلماية امل ئمة .وسيتدي ذلك ىل التغلل علاى أحاد احلاواوز الا تعاوق التصادي علاى ات اقياة
األمم املتحدة حلقوق األشخاؤ ذوي اإلعاقة.
 -66وساايو ل مشاارو القااانون أيضااا تواف ا أحوااام القااانون اينااائي م ا أحوااام الربوتوكااول
اتاتياااري تت اقيااة حقااوق الت اال املتعلقااة بثي ا األط ااال وبغاااء األط ااال واسااتغ ل األط ااال
املواد اإلباحية (التوصية  .)6-106ومن املتوق أن يعتمد القانون هذا العام.

جيم -حرية الدين والمعتقد
 -67انظر ال ر رابعا-ألف.

دال -حق المشاركة في الحياة العامة والسياسية
احلو اام ا ل ااي وُكل ااف بتو ااية امل اواطن
 -68أُنش اان فري ا عام اال مع ا مبش اااركة امل اواطن
بتوريااف وتنوي ا مسااالتهم عمليااات اان الق ارار علااى مسااتوى احلوومااة ا ليااة وقاادم هااذا
ال ري ا ا تقري ااره ش ااثاط/فرباير  .)25(2014واق اارتب ال ري ا ا نش اااء آلي ااة لتمو ا ا ا تم ا ا ا ل ااي
ان السياساات ومراقثاة أنشاتة
واملنظمات التوعية والقتا الثيئي مان أداء دور رمساي نشاط
ي مناط السلتة ا لية.
السلتات ا لية عن طري شثوة مشاركة عامة باتت مووودة
مشاركة األطفال في صنع القرار

حزيران/يونيا ا او  2015أطلق ا اات احلووم ا ااة أول اسا ا ارتاتيجية وطني ا ااة بش ا ااأن مش ا اااركة
-69
()26
اان القارار ( . )2020-2015وهااذه أول اس ارتاتيجية ماان نوعهااا
األط ااال والشااثاب
اتحتاد األوروب .ويتمرل هدفها الرئيسي ضمان تعثو األط ال والشثاب عن آرائهم ساياق
حيااا م اليوميااة ال رديااة وايماعيااة .وتسرتشااد اتسارتاتيجية بات اقيااة األماام املتحاادة حلقااوق الت اال
وميراق اتحتاد األوروب للحقوق األساسية.

 -70وتتض اامن ات ااة العم اال التزام ااات م اان ال ااو ارات والوك اااتت احلوومي ااة بإشا اراو األط ااال
والشثاب عمليات ن القرار داالها .ويتمرل أحد اإلوراءات الرئيسية نشاء مركاز وطا
ملشاركة األط ال والشثاب داال و ارة شتون الت ولة والشثاب .وسيوون هذا املركاز مركاز امتياا
وطني ااا وس اايوفر م ااا يل اازم م اان معلوم ااات وت اادريل وما اوارد ودع اام لتن ي ااذ اإلوا اراءات املعروضا اة
اتسرتاتيجية الوطنية.
برنامج اإلدماج االجتماعي والتنشيط المجتمعي
 -71يتواى برنامن اإلدما اتوتماعي والتنشيط ا تمعي احلد من ال قار وتشاجي اإلدماا
اتوتماااعي واملس اااواة بواس ااتة الت اع اال والتع اااون عل ااى الص ااعيد ا ل ااي واإلقليم ااي وال ااوط وق ااد
حصل على متويل مبقدار  28مليون يورو ألشهر عملو التسعة عام  2015و 37مليون ياورو

12

GE.16-01735

A/HRC/WG.6/25/IRL/1

لع ااام  .2016ويه ااتم الربن ااامن ب اااألفراد عل ااى م اادى دورة حي ااا م ويعم اال من ااذوه ما ا الش ااثاب
املناط ا رومة و/أو املنتم ىل أحد فئاتو املستهدفة بغية القيام مبا يلي:
املقيم


دعم الشثاب الذين تركوا التعليم أو املعرض صتر تارو التعلايم للمسااعدة علاى
منا ا اتنقت ااا املثو اار ع اان التعل اايم وتش ااجي م اان تركا اوا عل ااى الع ااودة وك ااذلك
املساعدة على متابعة التعليم أو التدريل أو اتنتقال ىل وني ة؛



تقرياال الشااثاب ا ااروم وطااو املاادجم
سوق العمل؛

العمالااة أو التعلاايم أو التاادريل ماان



مساااعدة الشااثاب علااى العماال م ا مقاادمي اصاادمات و اانا السياسااات علااى
الصعيد ا لي واإلقليمي والوط .

 -72و عام  2015قادم الربناامن دعماا تعليمياا أو توني ياا فردياا ىل  315شخصاا يعرفاون
أن سااهم ب ااأهنم ماان الرح اال كمااا ق اادم دعمااا مثاش ارا ىل  28فريقااا جمتمعي ااا معنيااا بالرح اال وعم اال
م ا  53هاايو وشااثوة تتعاااون بقاادر مااا م ا منظمااات الرحاال مناطقهااا .واضااتل سااة ماان
من ذي الربنامن أيضا بأنشتة ركزت على األط ال الرحل مناطقهم (التوصية .)32-106

هاء -الحق في الخصوصية وفي الزواج وفي حياة أسرية
قانون االعتراف بنوع الجنس المعتمد في عام 2015
 -73ياانق قااانون اتعارتا بنااو اياانس املعتمااد عااام  )27(2015علااى أن تعاارت الدولااة
يمي األطرا بنو اينس الاذي تتااره الشاخق لن ساو .وجياو حلامال شاهادة اتعارتا بناو
اينس أن يتلل تحقا شهادة مي د باتسام و/أو ناو ايانس اللاذين تتارلاا املواان الاذي
سااجلت فيااو وتدتااو الدولااة .وجيااو لألط ااال املرتاوحااة أعمااارهم ب ا  16ساانة و 18ساانة أن
يتلثوا شهادة اعرتا بنو اينس مبوافقة من ا ومة.
قانون العالقات بين األطفال واألسر المعتمد في عام 2015
 -74ح ا ا ّدث ق ااانون الع ق ااات ب ا ا األط ا ااال واألس اار املعتم ااد ع ااام  )28(2015الق ا اوان
املتعلقة باألط اال الاذين يعيشاون دااال أشاوال متنوعاة مان األسار وناق علاى أن تواون مصاا
الت اال ال ضاالى أهاام اتعتثااارات القارارات املتعلقااة باحلضااانة والو اااية والزيااارة .وقااد باادأ ن اااذ
األحوام املتعلقة باحلضانة والو اية والزيارة  18كانون الراين/يناير .2016
المساواة في الزواج
 -75اعتم اادت أيرلن اادا ق ااانون ال اازوا لع ااام  )29(2015تثع ااا لنت ااائن اتس اات تاء ال ااذي نُظّاام
أيار/م ا ااايو  .2015وب ا ااات باس ا ااتتاعة األ وا املرليا ا ا ال ا اازوا والتمتا ا ا ب ا اااحلقوق والض ا اامانات
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الدسااتورية ذا ااا ال ا تتمت ا هبااا سااائر األساار (التوصييية  )44-107كمااا أن الاازوا املااربم ب ا
وتية قضائية أارى بات معرتفا بو أيرلندا.
شخص مرلي
قانون تسجيل الحالة المدنية (تعديل) المعتمد في عام 2014
 -76يُدر هذا القانون( )30أحواما بشاأن وواوب تساجيل أمسااء ا بااء عناد الاوتدة وأحواماا
عل من األ عل التوساط جياات املصالحة الدولاة .وقاد باتات القارائن الدالاة علاى نياة عقاد
وا مصلحة تشول عائقا أماام متاام الازوا وباات مان حا أما الساجل واراء حتقيقاات .ويانق
القااانون أيضااا علااى يااادة تثااادل املعلومااات املتعلقااة بالزجيااات ال ا يشااتثو أهنااا ااورية ب ا و ارة
احلماية اتوتماعية وو ارة العدل واملساواة (التوصيتان  54-106و.)43-107
حقوق المتبنين
 -77س اايمنت مش اارو ق ااانون التثا ا (املعلوم ااات والتعق اال) املعتم ااد ع ااام  2015أساس ااا
قانونيااا لتااوفو املعلومااات بشااأن حاااتت التث ا املاضااية واملقثلااة .وسااو يوضاات املعلومااات ال ا
رون تقدرها .ومن املتوق اعتماد مشرو القانون هذا عام .2016

واو -الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومؤاتية
اإلصالحات
 -78أدى نشاء ينة الع قات موان العمل ىل تعزيز وتثسايط اايئاات الا كانات معنياة
ي ا التعااون املتعلقااة ب ااالقرارات
باااحلقوق املتصاالة بالعماال أيرلن اادا .وتنظاار إومااة العماال
ي ا املنا عااات املشاامولة بق اوان الع قااات الصااناعية واحلقااوق املتصاالة
الصااادرة عاان اللجنااة
بالعمل.
األجر األدنى الوطني
 -79أنشئت رمسياا عاام  2015يناة األواور الادنيا وُكل ّ ات هاذه اللجناة بدراساة األوار
األدىن الااوط وتقاادمي تو اايات ساانوية بشااأنو .وابتااداء م ان  1كااانون الراين/يناااير ُ 2016رفّ ا
األواار األدىن الااوط للساااعة ي ا بااات الوثااار يتقاضااون  9.15يوروهااات للساااعة .وبااذلك
حتسنت نرو أوور العمال اصاضع حلدود األور الدنيا.
ّ
 -80ويُتثا األواار األدىن الااوط علااى العمااال كافااة مباان فاايهم العاااملون وقتااا كااام وبعاات
الوقاات وبعقااود متقتااة ونرفيااة باسااترناء العااامل لاادى اااحل عماال ماان أقااارهبم أو العااامل
طار تدريل منظّم.
العالقات الصناعية
 -81ياانق قااانون الع قااات الصااناعية (تعااديل) املعتمااد عااام  2015علااى عااادة اعتماااد
آليااة تسااجيل عقااود اتسااتخدام املربمااة ب ا اااحل عماال أو أ ااحاب العماال ونقابااات العمااال
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ال تنظّم مسائل األوور وشروط اتستخدام فرادى املنشآت .ويض هذا القانون أيضا طاارا
قانونيااا ودياادا إلق ارار احلاادود الاادنيا للرواتاال واملعاشااات وباادتت املاار وهااو طااار حيا ّال إاال
ات اقات اتستخدام املسجلة القتاعياة الساابقة .ويانق القاانون علاى تعاديل القاانون املتعلا ا
العم ااال املش اااركة امل اوض ااة ايماعي ااة طثق ااا للق ارار الص ااادر م ااتارا ع اان ا وم ااة األوروبي ااة
حلقوق اإلنسان.

ااي -الضمان االجتماعي والحق في مستوى معيشة الئق
تدارك العجز المالي ومرحلة التعافي
 -82أدى نظااام املساااعدة اتوتماعيااة الشاااملة أيرلناادا دورا رئيساايا محايااة العاااطل عاان
العمل وطوهم من ال ئات الضعي ة أعقاب األ ماة اتقتصاادية .ومترّال أحاد املووناات الرئيساية
لسياس ا ااة احلووم ا ااة جم ا ااال املس ا اااعدة اتوتماعي ا ااة من ا ااذ ع ا ااام  2011احل ا اااا عل ا ااى قيم ا ااة
ماادفوعات املساااعدة اتوتماعيااة األسااثوعية األساسااية .ومل تقيّااد أهليااة اتساات ادة ماان خمتتااات
املساعدة اتوتماعية املرتثتة بالادال بزياادة اتعتمااد علاى املسااعدة اتوتماعياة .و ذ اعتُمادت
تدابو خت يت اإلن اق على املساعدة اتوتماعية على مدى ال رتة املمتدة ىل عام  2014فقد
أتاب التعا اتقتصادي للحوومة داال جمموعة من التحسينات علاى املسااعدة اتوتماعياة
عامي  2014و.2015
 -83ويومن أحد املقاييس اإلحصائية الرئيسية للتريقاة الا اتثعتهاا احلووماة حلماياة أضاعف
املعرض ا لل قاار .وتُظهاار آااار الثيانااات
ال ئااات قياااس أثاار التحااوي ت اتوتماعيااة نسااثة ّ
( )2014أن التحوي ت اتوتماعية أاروت ُ س السوان من ال قار وا ّ ضات باذلك نساثة
حتساانت هااذه النسااثة مقارنااة ب اارتة مااا قثاال األ مااة
ّ
املعرض ا لل قاار مبااا يعااادل  56املائااة .وقااد ّ
حي ا كان اات تع ااادل  50املائ ااة .وأداء أيرلن اادا جم ااال احل ااد م اان ال ق اار بواس ااتة التح ااوي ت
اتوتماعيااة هااو األقااوى ماان با يا الاادول األعضاااء اتحتاااد األوروب ويواااد يعااادل ضااعف
اجلة أيرلناادا أدىن ماان
املسااتوى العااادي اتحتاااد األوروب .لااذا فااإن نسااثة التعاار لل قاار املسا ّ
متوسااط اتحتاااد األوروب وحيتاال الثلااد هااذا ا ااال املرتثااة الرانيااة عشاارة ماان ب ا ي ا الاادول
األعضاء اتحتاد.
 -84ورر الثلد حاليا مبرحلة تعا قوي يتجلى اخن اا معادل الثتالاة مان أكرار مان 15
املائة عام  2012ىل  8.6املائة حاليا .ويث ّ تقييم األثار اتوتمااعي للتادابو الرئيساية
املتص االة باملسا ااعدة اتوتماعي ااة والضا اريثية واملتخ ااذة ع ااام  2015و 2016أن دا اال األس اار
املعيشااية اصُمس ا األفقاار ماان السااوان قااد ارت ا بنح او  2املائااة .وكاناات ال ئااات األكراار
اسات ادة هااي األُساار املعيشااية الا تضاام أط ااات مباان ذلاك الوالاادون الوحياادون والعاااطلون عاان
العمل.
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 -85وتُظهر آاار الثياناات الرمسياة لعاام  2014أن مساتويات ال قار حققات أول اساتقرار ااا
بعد األ مة اتقتصادية .ومن املتوق أن يتوا ل تعا دال األُسر ومستويات معيشتها بالزيادات
اإلضافية العمالة ونتيجة لتدابو املساعدة اتوتماعية ايديدة.
اإلفالس واإلعسار الشخصي
 -86أُح ار تقاادم كثااو التصاادي للمشاااكل املقرتنااة باإلعسااار الشخصااي أثناااء األ مااة
اتقتصا ااادية وضا اامان حلا ااول عادلا ااة وواقعيا ااة للا اادائن واملا اادين كليهما ااا .وأدما اان قا ااانون اإلعسا ااار
الشخص ااي املعتم ااد ع ااام  )31(2012ث ا ا ث آلي ااات ودي اادة لتس ااوية ال ااديون بغي ااة مس اااعدة
أ حاب القرو العقارية وطوهم ممن عليهم ديون طو مستدامة علاى الو اول ىل ات اقاات ما
الدائن .
 -87ويُقلّاق قاانون اإلفا س (تعاديل) املعتمااد عاام  )32(2015مادة اإلفا س العادياة ماان
ثا ث ساانوات ىل ساانة واحاادة كمااا يُقلّااق املاادة القصااوى العاديااة لتسااديد الااديون للاادائن ماان
صلو الشخق امل لس من س سنوات ىل ث ث سنوات.
أي دال ُحي ّ

حاء -الحق في الصحة
حصول األطفال على الرعاية الصحية
توس عام  2016نتاق رعاياة التال العاام ا انياة يا يشامل
 -88تلتزم احلوومة بأن ّ
يا األط ااال دون ساان الرانيااة عشاارة .ويااأيت ذلااك تثعااا إلقارار رعايااة التاال العااام ا انيااة ل ائاادة
ي األط ال دون سن السادسة ابتداء من  1متو /يوليو .2015
نحو توفير الرعاية الصحية للجميع
 -89تلتزم احلوومة بتن يذ برنامن رئيسي إل ب قتا الصحة هبد توفو الرعاية الصحية
للجمي ا يا ا يتسا ا احلص ااول عل ااى اص اادمات مل اان حيتاوه ااا ول اايس مل اان يس ااعو دفع ااو تول ته ااا
(التوصيات  29-106و 56-106و.)57-106
ب صدماتنا الصحية تااري الدولاة.
 -90ويُش ّول توفو الرعاية الصحية للجمي أكرب
وستستع احلوومة مبا أُوري من وث ح ا ن وما تقارر وارا ه املرحلاة املقثلاة مان برناامن
الثحوث مبا ذلك منذوة التواليف لتحديد أفضال الانُهن الواوال اتثاعهاا املادى التويال
لثلو هذا ااد املهم.
 -91و ب ااان ذل ااك جي ااري تن ي ااذ ع اادد م اان املث ااادرات املهم ااة ال ا تش ا ّول عنا اار رئيس ااية
مشرو توفو الرعاية الصحية للجمي مبا ذلك تعزيز الرعاية األولية واعتمااد نُظام دفا أكرار
ك اءة مرل التمويل القائم على النشاط و نشاء جمموعاات استشا اء ومنظماات جمتمعياة للرعاياة
الصاحية و قارار جمموعاة واساعة مان اإل ا حات املتعلقاة بسا مة املاريت واحل ااا علاى نشاااط
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واسااتدامة سااوق التااأم الصااحي .وهااذه مثااادرات مهمااة ماان شااأهنا أن ت ضااي ىل حتسا األداء
والو ول السري ىل رعاية رفيعة النوعية.
الصحة العقلية
 -92ختض التشاريعات املتعلقاة بالصاحة العقلياة لعملياة ا ب كثاوة أعقثات نشار فريا مان
اصرباء تقريره عن استعرا قانون الصحة العقلية املعتمد عام .)33(2001
 -93وأُدال تعدي ن ذوا أولوية فيماا يتعلا باإدارة العا بالصاع الوهرباائي واألدوياة (بعاد
فارتة ث ثااة أشااهر) وسايثدأ ن اذلااا  15شااثاط/فرباير  .2016ويو ال التعاادي ن ك لااا ريااد
التاقم التيب من سلتة العا بالصاع الوهرباائي أو باألدوياة (بعاد فارتة ث ثاة أشاهر) حالاة
املريت املتهل الراطل عن ذلك.
 -94وتُعر سياسة احلوومة جمال الصحة العقلية الوثيقة املعنوناة ر ياة للتغياو( )34الا
تتاايت طااار عماال لثناااء ادمااة جمتمعيااة حديرااة ورفيعااة النوعيااة ومركاازة علااى ال اارد جمااال الصااحة
اياطة
العقلية على مدى فرتة تارتاوب مان ساث سانوات ىل عشار سانوات .ومان املقارر املضاي
سياسة إدثة ومنقحة للصحة العقلية عام ( 2016التوصية .)16-107

 -95واعتُماادت حزيران/يوني او  2015اس ارتاتيجية ودياادة ملنا اتنتحااار بعن اوان :التوا اال
م ا اان أو ا اال احلي ا اااة  -اتس ا ارتاتيجية الوطني ا ااة األيرلندي ا ااة ص ا اات ح ا اااتت اتنتح ا ااار عل ا ااى م ا اادى
ال رتة  .)35("2020-2015وتتواى اتسرتاتيجية احلد مان اصساائر الثشارية النا اة عان انتحاار
األف ا ا اراد أيرلن ا اادا ومتو ا ا ا ا تمع ا ااات واألف ا ا اراد م ا اان النه ا ااو بص ا ااحتهم العقلي ا ااة .وتت ا ااواى
اتسرتاتيجية كحد أدىن بلو هد منظمة الصحة العاملية لعام  2014املتمرال ا ات نساثة
اتنتحار مبا يعادل  10املائة.

طاء -الحق في السكن
 -96اعتم اادت احلووما ااة تش ا ارين الرا اااين/نوفمرب  2014اس ا ارتاتيجية الس ااون اتوتم اااعي
املمتا ا ا ا ا اادة ىل عا ا ا ا ا ااام  . )36(2020وتتا ا ا ا ا ااواى اتس ا ا ا ا ا ارتاتيجية تلثيا ا ا ا ا ااة اتحتياوا ا ا ا ا ااات السا ا ا ا ا ااونية

لقرابة  110 000أسرة معيشية متهلة للحصول على الادعم املتصال بالساون اتوتمااعي .وقاد
ُر د اذا الغر متويل مبقدار  2.9مليار يورو.

 -97و ال رتة ما با عاامي  2011و 2014وفارت احلووماة طاار جمموعاة مان بارامن
وساالم حن او  13 000وح اادة
اتسااترمار قراب اة  26 000وح اادة سااونية اوتماعي ااة ودي اادةُ .
عااام  2015مااا رراال يااادة بنسااثة  86املائااة مقارنااة بعااام  2014حي ا ُساالمت 7 000
وحا اادة .وحظا ااي تا ااوفو السا ااون اتوتما اااعي باألولويا ااة جما ااددا عا ااام  2016ذ بلا ااغ ا ااايل
اتسااترمارات (ماان اصزانااة العامااة وماان م اوارد الساالتات ا ليااة)  933مليااون يااورو لثناااء مااا يزيااد
عن  17 000منزل وديد.
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 -98و تش ارين الراااين/نوفمرب  2015أعلناات احلوومااة اعتماااد برنااامن "ترثياات اإلجيااارات
و يا ااادة العا اار "( )37وها ااو حزما ااة متواملا ااة وديا اادة ما اان تا اادابو اإلسا ااوان الراميا ااة ىل طمأنا ااة
املستأورين خبصوؤ جيارا م وحتس محاايتهم
واملالو على السواء.

بياو م وتوضايت حقاوق والتزاماات املساتأورين

التشرد

 -99س ااد أح ااد التح ااديات الوث ااوة من ااذ ايول ااة األوىل مش ااولة التش اارد .ويوض اات بي ااان
احلوومااة املتعلا بسياسااة موافحااة التشاارد(( )38شااثاط/فرباير  )2013التازام احلوومااة باتثااا هناان
قائم على اإلسوان بغية وض حد للتشرد طو التوعي طويل األمد.

 -100وتن ت ااذ جمموعااة ماان التاادابو الراميااة ىل ضاامان تااوفو السااون املخصااق لألساار املتشااردة
وتعثئة وسائل الدعم ال مة .وقد عرضت هذه التدابو اتة احلووماة لتن ياذ اساتجابة الدولاة
ىل مش ا ااولة التش ا اارد(( )39أيار/م ا ااايو  )2014و ات ا ااة العم ا اال الرامي ا ااة ىل التص ا اادي ملش ا ااولة
التشرد(( )40كانون األول/ديسمرب .)2014

ياء -حقوق الطفل
 -101ب ااات دس ااتور أيرلن اادا يع اارت باألط ااال حتدي اادا كأ ااحاب حق ااوق بصا ا تهم اصا ااة
وواء ذلك أعقاب اسات تاء نُظام عاام  .2012ويقتضاي احلوام ايدياد أن تواون مصاا
الت اال ال ضاالى أهاام اعتثااار وأن يُسااتم ىل الت اال علااى النحااو الواواال و اراءات قضااائية
إ ا ا ا ا ا ااددة (التوص ي ي ي ي ي يييات  9-106و 10-106و 11-106و 9-107و10-107
و.)12-107
 -102وي اارد ه ااذا املثا اادأ تش ا اريعات منه ااا قا ااانون وكال ااة ش ااتون الت ا اال واألس اارة املعتما ااد
عاام  )41(2013وقااانون الع قاات با األط ااال واألسار املعتمااد عاام  2015وقااانون األولويااة
للت ل املعتمد عام  2015تعثوا عن التزام أيرلندا باتثا هنن يركز على الت ل.

 -103وتستند وثيقة "حلاول أفضال مان أوال مساتقثل أكرار شاراقا :اإلطاار السياساايت الاوط
اصاااؤ باألط ااال والشااثاب لل اارتة  "2020-2014اياااري تن يااذها اسااتنادا واضااحا ىل القاايم

واملثادئ ال جيسدها تعديل الدستور .وتلتزم احلوومة برمتها بتن يذ هذا اإلطار الذي تشارو فيو
وهات معنية طو حوومية القتا .

إنشاء وكالة شؤون الطفل واألسرة
 -104أُنشاائت وكالااة شااتون الت اال واألساارة  1كااانون الراين/يناااير  2014بص ا تها الوكالااة
احلوومياة املخصصااة املسااتولة عاان النهااو برفاااه األط اال وحتسا آفاااقهم .ويشااول نشاااء هااذه
الوكالااة أحااد أكراار املشاااري احلووميااة طموحااا وامتاادادا جمااال ا ب القتااا العااام .وتضاام
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الوكالة حنو  4 000مونف وبلغ متويلها
مبقدار  38مليون يورو مقارنة بعام .2015

عام  2016قرابة  676مليون يورو ما ررل ياادة

 -105وتركز الوكالة اصيصا على محاية األط ال ودعم األسر وادمات رئيساية أاارى ل ائادة
األط ال وهي مستولة عن جمموعة من اصدمات مبا فيها التالية:


ا اادمات الرعاي ااة اتوتماعي ااة واحلماي ااة اصا ااة باألط ااال مب ااا فيه ااا ا اادمات
الدعم األسري؛



اإلشرا على وكالة الدعم األسري؛



اإلشرا على ا لس الوط للمساعدة اتوتماعية التعليمية؛



ادمات ت قد املدارس التحضوية؛



ادمات من العنف املنزيل واينسي واينساين؛



اصدمات ا تمعية املتصلة بالرفاه الن سي لألط ال واألسر.

 -106وتضتل الوكالاة أيضاا باملساتولية القانونياة عان ملتمساي اللجاوء مان األط اال املن صال
عاان ذويهاام (التوصييية  .)17-106وقااد ُوضااعت اتااة رمسيااة لرعايااة هااتتء األط ااال ورواان
حسل اتقتضاء تقدمي طلثات اللجوء نيابة عن األط ال.
حماية الطفل

قانون األولوية لألط ال املعتمد عام 2015
 -107يشول قانون األولوية لألط ال املعتماد عاام  )42(2015وازءا مان سلسالة تشاريعات
تتعلا ا ماي ااة األط ااال وتش اامل أيض ااا ق ااانون موت اال الت اادقي ال ااوط (األط ااال واألش ااخاؤ
الضع اء) املعتمد عام  2012وقانون العدالة اينائياة (كاتم املعلوماات املتعلقاة ارائم حا
األط ال واألشخاؤ الضع اء) املعتمد عام  .2012ومن ميزات هذا القانون أنو:
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حيساان األحو ااام املتعلقااة برعاي ااة األط ااال ومح ااايتهم مبااا يش اامل التوعيااة بإي ااذاء
األط ال و لاام؛
عن شواطل محاية الت ل و دار ا؛



يتضمن أحواما بشأن اإلب



حيسن ترتيثات محاية األط ال



يض ترتيثات قانونية لتعزيز تن يذه وامترالو



ينشاان سااجل عاادم امترااال ملقا ّدمي اصاادمات ذات الصاالة الااذين ت يوافااون وكالااة
شتون الت ل واألسرة بنسخة من بيان محاية الت ل؛



ينق على لغاء معيار العقوبة املعقولة فيما يتصل بالعقاب الثدين.

املتسسات املعنية خبدمتهم؛
ي القتاعات؛
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األط ال املشمولون برتتيثات الرعاية  -ح املشاركة مسائل رفاه الت ل ومحايتو
 -108تنق التشريعات خبصوؤ األط اال املشامول برتتيثاات الرعاياة ومساائل رفااه األط اال
ومحااايتهم علااى حقااوق أولئااك األط ااال أن يُشاااركوا ويُستشاااروا املسااائل ال ا مهاام(.)43
واملعااايو الوطنيااة صاادمات الرعايااة الرمسيااة ومحايااة األط ااال معااايو ترك از علااى الت اال وتاانق علااى
وو ااوب اعا ارتا اص اادمات ق ااوق األط ااال مب ااا ذل ااك حقه اام أن يُس ااتم ل اايهم و أن
يشاركوا القرارات املتعلقة هبم وبرعايتهم.
 -109ولألط ااال املش اامول برتتيث ااات الرعاي ااة احل ا اتس ااتعانة بأاص ااائي اوتم اااعي رمس ااي
و اتنت ا خبتة رعاية رمسية ااضاعة ل ساتعرا  .وتقتضاي عملياة ختتايط الرعاياة واستعراضاها
استشارة الت ل وتوض اصتة مبراعاة مصا الت ل ال ضلى.
العقاب البدني
 -110من ااذ  11ك ااانون األول/ديس اامرب  2015ب ااات األط ااال أيرلن اادا يتمتع ااون باحلماي ااة
الواملا ااة لقا ااانون من ا ا اتعتا ااداءات بصا اار النظا اار عا اان مصا اادر اتعتا ااداء أو سا ااياق حدوثا ااو.
(التوصيتان  41-107و.)42-107
 -111و حال ااة الوال اادين أو م اان حي اال إله اام أُلغ ااي وفق ااا للم ااادة  28م اان ق ااانون األولوي ااة
لألط ال املعتمد عام  )44(2015معيار "العقوبة املعقولة" املعتمد القانون العر .
 -112وُرنا ا اس ااتخدام العق اااب الث اادين
باألط ال.

يا ا أم اااكن احلض ااانة والرعاي ااة املتسس ااية اصا ااة

األطفال المحتجزون
 -113ستُغل قريثا ودا متسساة سانت باترياك .ونُقلات مساتولية حراساة الاذكور الثاالغ سان
السادس ااة عش اارة املوق ااوف أو ا و ااوم عل اايهم ب اااحلثس م اان ادم ااة الس ااجون األيرلندي ااة ىل مرك ااز
ا ا حيات األط ااال أوبر ت اااون أيار/م ااايو  .2012و ض ااافة ىل ذل ااك نُقل اات مس ااتولية
حراسة الذكور املوقوف الثالغ السابعة عشرة مان ادماة الساجون األيرلندياة ىل مركاز أوبر تااون
آذار/مارس .2015
 -114وس اايتيت ق ااانون األط ااال (تع ااديل) املعتم ااد ع ااام  )45(2015نق ا ا ك ااام ملس ااتولية
حراسااة األط ااال ا تجازين ىل ا حيات األط ااال .وياانق القااانون علااى لغاااء يا األحوااام
الا يااز احتجاا األط ااال مرافا حااثس الوثاار وساايثدأ ن ااذه حااال تاوافر العاادد الواا ماان
مركز أوبر تاون لتشغيل هذا املرف بأمان.
املون املتهل
 -115وت ينق قاانون الساجون املعتماد عاام  )46(2015علاى طلا متسساة سانت باترياك
ي اإلشارات ليها مان جمموعاة القاوان  .وعلاى وواو
بالوامل فحسل و منا أيضا على حذ
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اصصوؤ سيلغي هذا القانون ي األحوام التشريعية ال ختاول ا ااكم األمار باحتجاا شاثاب
متسسة سنت باتريك.
قضاء األحداث

 -116ترك ااز ات ااة عم اال قض اااء األح ااداث الرامي ااة ىل التص اادي ي ارائم األح ااداث عل ااى م اادى
ال اارتة  )47(2018-2014علااى توا اال اخن ااا اي ارائم الشااائعة واتحتجااا املقاارتن هبااا .وقااد
أثرت آراء و ارب األط ال املشارك

نظام قضاء األحداث

بلورة هذه التدا ت.

 -117ووفقا صتة العمل سيثدأ على أساس رييب عام  2016تن يذ خمتط ودياد ملراقثاة
الساراب املشااروط وساايتيت هاذا املختااط مزياادا مان الاادعم الع وااي ا تمعاي لألط ااال اصاضااع
للسراب املشروط .ويتواى هذا التدبو املضي خت يت عدد األط ال املوقوف بساثل اإلاا ل
بشروط السراب.
 -118و ك ااانون الراين/ين اااير  2016أُعل اان ع اان س ااثعة مش اااري ودي اادة س ااتن ذها الش اارطة
ا ب الشااثاب اياااحن ليصاال بااذلك عاادد املشاااري اإل ا حية املن ااذة علااى الصااعيد
هبااد
الااوط ىل  110مشاااري  .وأعلناات احلوومااة أيضااا الشاارو تن يااذ املرحلااة األوىل ماان ادمااة
شرا منوذوية ل ائدة الشثاب املعروف لدى الشرطة.

كاف -الحق في التعليم
تعليم األطفال الصغار
 -119أُعلاان ختصاايق أم اوال ضااافية بقيم اة  85مليااون يااورو ماان ميزانيااة عااام  2016لرعايااة
األط اال الصااغار وتعلايمهم مااا سايتيت توسااي نتااق برنااامن تعلايم األط ااال الصاغار يا يااوفر
ابتداء من أيلول/سثتمرب  2016تعليما حتضويا جمانيا لألط ال من سان الرالراة ىل سان اصامساة
والنصااف أو ح ا داااول املدرسااة اتبتدائيااة .وستحساان هااذه املثااادرة تواماال التجربااة التعليميااة
لألط ال الصاغار وتتايت انتقاات سلساا مان التعلايم التحضاوي ىل التعلايم اتبتادائي كماا ساتزيد
اتسااترمار التعلاايم التحضااوي ا اااين مبااا يعااادل  47مليااون يااورو يا يثلااغ مقااداره 219.4
مليون يورو عام .2016
 -120ويغتي هذا اتسترمار أيضا تدابو الدعم ال متون األط ال ذوي اإلعاقة مان املشااركة
بالواماال برنااامن تعلاايم األط ااال الصااغار مبااا يشاامل تعزيااز التتااور امله ا املسااتمر للمااون
املعنيا ا برعاي ااة األط ااال؛ وتق اادمي م اانت لت ااوفو املع اادات واللا اوا م و دا ااال التع اادي ت الت ي ااة؛
والو ا ااول ىل الع ا ا  .وق ا ااد ُاصا ااق مثل ا اغ  15ملي ا ااون ي ا ااورو لتن يا ااذ ت ا اادابو ال ا اادعم أثن ا اااء
عام  2016وتقدر تول ة السنة الواملة بنحو  33مليون يورو ابتداء من عام .2017
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التعددية والدعم
 -121ذُكاار تقريرنااا املرحلااي الااوط أن تقرياار ال ري ا اتستشاااري املقاادم ىل منتاادى الاادعم
والتعددي ااة التعل اايم اتبت اادائي أو ااى خبتا اوات رو اان اختاذه ااا لض اامان أن ي ااوفر نظ ااام التعل اايم
أدياهنم ومعتقدا م.
مدارس ابتدائية كافية العدد والتنو لتلثية احتياوات األط ال على اات
وجيري حاليا تن يذ تلك التو يات.
 -122وباشاار ا لااس الااوط املعا باملناااهن والتقياايم مشاااورة بشااأن مقرتحااات ماانهن
األديان واملعتقدات واألا ق وستستمر املشاورة ىل ربي عام .2016

تعلاايم

 -123وقاادم املنتاادى أيضااا رشااادات بشااأن التتثيقااات العمليااة لنقل/حتوياال الاادعم ىل ف ارادى
املاادارس اتبتدائيااة عنااد اتقتضاااء وعنااد اللاازوم .وافتُتحاات ااااين ماادارس ابتدائيااة ودياادة طااار
عملية حتويل الدعم وجيري العمل على ااتيار مدارس منااط إاددة أاارى .وتتقياد املادارس
الرماين يعها بأا قيات متعددة املذاهل.
 -124و املناااط املتساامة بنمااو سااواهنا تأاااذ عمليااة نشاااء ماادارس ودياادة بع ا اتعتثااار
أفضليات الوالدين .ومنذ عاام  2011افتُتحات  42مدرساة وديادة لتلثياة طلال تاوفو املادارس
مناط النمو الدرغرا ( 24مدرسة ابتدائياة و 18مدرساة عدادياة) .وتتقياد  39مدرساة مان
تلك املدارس بأا قيات متعددة املذاهل (التوصية .)27-107
القبول في المدارس
 -125يت ا ااواى مش ا اارو ق ا ااانون التعل ا اايم (القث ا ااول امل ا اادارس) لع ا ااام  2015تعزي ا ااز التنظ ا اايم
واإلنصا والش افية كي ية قثول املدارس أو رفضها تسجيل الت ميذ ايدد.
 -126ويقتضااي مشاارو القااانون أن تاانق املاادارس بوضااوب سياسااة قثواااا علااى أهنااا لاان متياز
ضد أي مرشت على أسااس اإلعاقاة أو اتحتياواات التعليمياة اصا اة أو امليال اينساي أو احلالاة
األسارية أو اتنتماااء ىل اعااة الرحاال أو العاارق أو احلالااة املدنيااة أو نااو اياانس أو الاادين بينمااا
يقتضااي ماان املاادارس التائ يااة واألحاديااة اياانس أن تعوااس مثادئهااا اصا ااة سياسااة قثواااا.
وياانق مشاارو القااانون أيضااا علااى ووااوب أن تتضاامن سياسااات التسااجيل املاادارس ت ا اايل
عاان الرتتيثااات الا تتيحهااا املدرسااة للتا ب الاراطث عاان التعلاايم الاادي  .ويعااز مشاارو القااانون
القدرة على ضمان تلثية احتياوات ي األط ال (التوصيتان  56-106و.)27-107
المساواة في الحصول على التعليم العالي

 -127أُطلقت كانون األول/ديسمرب  2015اتة وطنية وديادة للمسااواة الو اول ىل
التعل اايم الع ااايل عل ااى م اادى ال اارتة  .)48(2019-2015وتت ااواى ه ااذه اصت ااة مس اااعدة ال ئ ااات

املنقو ااة التمرياال علااى املشاااركة التعلاايم العااايل وتتث ا هنجااا دماويااا ي ا ختاار مسااتولية
تشااجي املزيااد ماان التنااو عاان نتاااق ااتصاااؤ مااون ي الااداول املعيّن ا لتصااثت مسااتولية كاال
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متسسات التعليم العايل .وتتضمن اصتة ااد الوط األول املتمرل ياادة متريال
العامل
اعة الرحل التعليم العايل (التوصيات  30-106و 32-106و.)56-106

الم -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
نحييو التصييديق علييى اتفاقييية األمييم المتحييدة لحقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية وبروتوكولهييا
االختياري
 -128حنا ان ملتزم ااون ب اااملرور ىل مرحل ااة التص اادي أق اارب وق اات ممو اان آا ااذين
احلاوة ىل ضمان استي اء ي املتتلثات التشريعية واإلدارية ال مة مبوول اتت اقية.

اتعتث ااار

 -129و  21تش ارين األول/أكتااوبر  2015نشاارت احلوومااة اريتااة طري ا بشااأن تصاادي
أيرلن اادا عل ااى ات اقي ااة حق ااوق األش ااخاؤ ذوي اإلعاق ااة وه ااي اريت ااة طريا ا تع اار التع اادي ت
التشاريعية الواواال داااااا لتموا أيرلناادا ماان التصاادي علااى اتت اقيااة وتقااديرات اإلطااار الاازم
الذي سيستغرقو ذلك( .التوصيتان  1-106و.)5-106
 -130وتث اريتاة التريا املتدياة ىل التصادي ( )49الا ينقضاي أولهاا بنهاياة عاام 2016
أن العملية تقتضي متريل عدد من الاو ارات وادول أعماال تشاريعيا ضاخما .وتعار اصتاة أيضاا
كاام العماال ااائاال املضااتل بااو حاليااا ماان أواال التصاادي للعقثااات ال ا مااا الاات تعااوق تصاادي
أيرلندا على اتت اقية.
 -131وماان املزما أن توق ا أيرلناادا الربوتوكااول اتاتياااري ل ت اقيااة وتصاادق عليااو بااالتزامن م ا
تصديقها على اتت اقية( .التوصيتان  1-107و.)2-107
االستراتيجية الوطنية الجديدة لدمج اإلعاقة ()2019-2016
 -132ااري و ارة الع اادل واملس اااواة ىل وان اال اايئ ااة الوطني ااة املعني ااة باإلعاق ااة وال ري ا املع ا
بتن يذ اتسرتاتيجية الوطنية لنعاقة مشاورة شاملة هبد وض اسارتاتيجية وطنياة منقحاة لادمن
اإلعاقااة .وتتاايت عمليااة التشاااور للجهااات املعنيااة فر ااة تقاادمي تو اايات جماااتت رئيسااية مر ال
تقدمي اصدمات والسون والصحة والعمالة والتعليم.
 -133وم ا اان املزما ا ا تن ي ا ااذ اتسا ا ارتاتيجية املنقح ا ااة عل ا ااى م ا اادى ال ا اارتة م ا اان ع ا ااام  2016ىل
عام  2020بعد اعتمادها هذا العام (التوصيتان  15-106و.)16-106
األشخاص ذوو اإلعاقة  -العمالة

 -134نش ا ا اارت احلووم ا ا ااة تش ا ا ارين األول/أكت ا ا ااوبر  2015اتس ا ا ارتاتيجية الش ا ا اااملة لعمال ا ا ااة
األشااخاؤ ذوي اإلعاقااة( .)50وتعاار اتس ارتاتيجية هنجااا علااى ماادى عشاار ساانوات يهااد ىل
ضاامان دعاام األشااخاؤ ذوي اإلعاقااة القااادرين علااى العماال وال اراطث فيااو ومتوياانهم ماان ذلااك.
وتقتضي اتسرتاتيجية اتثا هنن منس على نتاق احلوومة جيم اإلوراءات املتخاذة مان خمتلاف
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الا ااو ارات والوكا اااتت احلووميا ااة ما اان أوا اال التص ا ادي للعقثا ااات والتحا ااديات ال ا ا تعا ااوق عمالا ااة
األشخاؤ ذوي اإلعاقة.
 -135ونقر بأن فرؤ عمالة األشخاؤ ذوي اإلعاقة أيرلندا ت تعادل سوى نصف ال رؤ
املتاحاة لغااوهم هااذا ا اال .وتتااواى اتسارتاتيجية يااادة نساثة عمالااة األشااخاؤ ذوي اإلعاقااة
م ا ان  33املائ ا ااة ع ا ااام  2011ىل  38املائ ا ااة ع ا ااام  2024وض ا اامان ع ا اادم اه ا اال
األشخاؤ ذوي اإلعاقة سياق تعا العمالة.
 -136وتتااواى تاادابو اتس ارتاتيجية التصاادي للعقثااات ال ا تعااوق العمالااة وحتس ا املسااارات
امل ضااية ىل العماال .وأنشاان فري ا ملراقثااة تن يااذ اتس ارتاتيجية ور ااد التقاادم ت عياال األولويااات
اتس ا ا ارتاتيجية السا ا اات ( )51وضا ا اامان وفا ا اااء كا ا اال و ارة بالتزاما ا ا ااا وبلوطها ا ااا األها ا اادا ال ما ا ااة
(التوصية .)16-106
تشريعات األهلية
 -137يشول قانون املسااعدة علاى اختااذ القارارات (األهلياة) املعتماد عاام  2015ا حا
ش ااام للق ااانون املتعلا ا بأهلي ااة اخت اااذ القا ارارات .ويق ااوم ه ااذا القا اانون عل ااى سلس االة م اان املث ااادئ
التوويهية ال تانظم يا األفعاال املشامولة بأحواماو .وتادمن هاذه املثاادئ التشاريعات هنجاا
ذلااك .و ن
قائمااا علااى حقااوق اإلنسااان .وي اارت اعتثااار الشااخق مااته مااا مل حياادد ا ا
حاادث تاادال فيجاال أن يوااون ذلااك بتريقااة تقلاال ىل أدىن حا ااد ماان تقييااد حقااوق الشااخق
وحريتااو التصاار  .وجياال ي ا ء اتعتثااار الواواال لضاارورة اح ارتام ح ا الشااخق الورام ااة
و السا ا مة ايس اادية و اصصو ااية و اتس ااتق ل بذات ااو .وحتت اال رادة الش ااخق وااتيارات ااو
موانة رئيسية عملية اختاذ القرار.
التوحد
 -138ذ تاادرو احلوومااة احلاوااة ىل الرتكيااز علااى مسااألة التوحااد فقااد اعتماادت
يونيو  2015برنامن وراءات ضافية .وتشمل اإلوراءات الرئيسية ما يلي:


ذكاء الوعي مبسألة التوحد داال القتا العام؛



تقدمي رشادات بشأن التوحد ىل املهني العامل
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حزي اران/

النظام القضائي؛

احلاارؤ علااى تضاام ماادونات قواعااد املمارسااة ال ا أُعاادت لتن يااذ التش اريعات
املتعلق ااة باملس اااعدة عل ااى اخت اااذ القا ارارات (األهلي ااة) اإلرش ااادات املتا اوافرة بش ااأن
األفراد املصاب بالتوحد؛



قتااا اصاادمات الصااحية واملدرسا والعااامل
اترتقاااء مبهااارات املسااتول
جمال مساعدة األشخاؤ ذوي اتحتياوات اصا ة؛



توفو دعم ع مي ألُسر األط ال ذوي اإلعاقة مبن فيهم املصابون بالتوحد؛
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توفو ادمات ع وية متعددة التخصصات؛



حتسا ا ال اادعم اإلس ااواين املق اادم ىل األش ااخاؤ املص اااب بالتوح ااد ع اان طريا ا
تدريل املون املعني وتزويدهم باإلرشادات ال مة؛



اتستجابة ىل احتياوات املصاب بالتوحد.

ميم -الرحل والروما
الرحا اال والروما ااا ا تم ا ا
 -139يشا اامل عملنا ااا جما ااال تعزيا ااز املسا اااواة و دما ااا اعا ااات ُ
األيرلندي وض طرائ ر د قوية لتقييم أثر وراءات اإلدما ا اتت الرئيساية ذات األولوياة
وهي الصحة والتعلايم والعمالاة واإلساوان ومنا التميياز (التوصييات  30-106و31-106
و 32-106و 33-106و 31-107و .)32-107وقااد اسااترمر علااى ماادى الساانوات
اصمااس عشاارة املاضااية قراب اة  400مليااون يااورو لتهيئااة مراف ا سااو ان اا ا ااة بالرحاال .وساايُتاب
بالرحاال وهااو مااا رراال يااادة
عااام  2016مثل اغ  5.5م ي ا يااورو لتهيئااة مراف ا سااون اا ااة ُ
عام .2015
مبقدار  1.2مليون يورو ( 28املائة) مقارنة باملثلغ املخصق للغر
الرحال أيرلنادا
 -140وحر ا على توافر بياناات دقيقاة وم صالة وكاملاة بشاأن حالاة الروماا و ُ
وسعيا ىل حتديد التدابو الرامية ىل التصدي لنقصاء والتمييز سيُشول وضا اسارتاتيجية يما
الرحا اال والروما ااا املقا اارر تن يا ااذها
الثيانا ااات وا اازءا ما اان اتس ا ارتاتيجية الوطنيا ااة ايديا اادة إلدما ااا ُ
عام .2016
 -141و كااانون األول/ديساامرب  2013أواارت أمانااة املظااامل املعنيااة باألط ااال حتقيقااا اا ااا
قضااية بعاااد ط ل ا ماان الرومااا عاان أُس ارتيهما .ومترلاات حاادى التو اايات الرئيسااية املقدمااة
تقرير التحقي الذي أعدتو السيدة رلي لوطاان واراء تقيايم تحتياواات اعاة الروماا .ولقاد
شااارفت و ارة العاادل واملساااواة علااى كمااال هااذا التقياايم الااذي تضااتل بااو شاراكة ما منظمااة
الرحال والروماا .ويوتساي بنااء الرقااة لادى اعااة
باا بوينات طااو احلوومياة املعروفاة باادفاعها عان ُ
الرومااا والتشاااور احلقيقااي م ا ايهااات املعنيااة أليااة حامسااة .و هااذا الصاادد يضااتل عاادد ماان
الثاحر املدرب من اعة الروما بالعمل الثحري والتوا لي امليدان.
 -142ووس موتل قوة الشرطة املعا باالتنو والشاتون العرقياة والتعااي الرقاا ماتارا نتااق
نظااام PULSE
تسااجيل متش ارات دواف ا التحيااز املتصاالة باملخال ااات املرتوثااة بااداف الوراهيااة
الرحال ومعااداة الروماا وكاذلك معااداة املسالم وكراهياة مغاايري
التاب للشرطة بغية ضافة معاداة ُ
ااوية اينسانية والتحيز املقرتن بالسن وبنو اينس وباإلعاقة .وستسمت هاذه املتشارات ضاافة
ىل املتش ا ارات املوو ااودة املتمرل ااة مع اااداة الس ااامية وكراهي ااة املرلي ا ا والعنص ا ارية والتائ ي ااة وك ااره
األوانل م الثياناات بصاورة أ ال عناد تساجيل احلاوادث وساتدال تقيايم الضاحايا وفقاا
ل ئحة اتحتاد األوروب التوويهية املتعلقة بالضحايا .29/2012
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تمويل منظمات الرحل
 -143ال اارتة ماان ع ااام  2012ىل عااام  2014تلق اات املنظمااات الوطني ااة الاار ث املعني ااة
بالرحل (الشراكة الوطنياة مان أوال الرحال ومنظماة باا بوينات واملنتادى الاوط لنسااء الرحال)
أكرر مان  4.23م يا ياورو طاار برناامن تنمياة ا تمعاات ا لياة .و عاام  2015تلقات
وحولاات األم اوال املر ااودة للمنظمت ا األا اري ىل
الش اراكة  1.18مليااون يااورو ماان الربنااامن ُ
و ارة العدل واملساواة للمسالة خمتط وديد لدعم الرحل .ومن املزم ابتداء من عام 2016
أن يشول خمتط دعم الرحال وازءا مان طاار اسارتاتيجي ودياد يشامل أيضاا دعام األفرقاة ا لياة
املشرتكة ب الوكاتت واملعنية بشتون الرحل.
االعتراف بالرحل كمجموعة إثنية
 -144بن اااء عل ااى طل اال و ي اار الدول ااة املع ا باملس اااواة و أعق اااب وول ااة م اان املش اااورات م ا
الااو ارات و اعااة الرحاال هااذا الصاادد ااضاات و ارة العاادل واملساااواة مشاااورات متوا االة م ا
ايهات املعنية بالرحل بغية بلورة فهم دقي ألي تثعات قانونية قد ينشائها اتعارتا املنشاود مان
اعااة الرحاال .وتيسااوا لرتكيااز املشاااورات ات قاات املنظمااات الوطنيااة طااو احلووميااة األربا املعنيااة
بالرحاال علااى بيااان رمسااي حياادد طايتهااا ومااا تتوقعااو ماان ذاو اتع ارتا ماان الناحيااة العمليااة وماان
حي وض الرحل ومركزهم ا تم األيرلندي .وت تشو الورقة ىل أي تثعاات تشاريعية أو أي
تثعااات ماان حيا اإلن اااق العااام أو ىل أي مسااائل أو التزامااات طااار القااانون الاادويل حلقااوق
اإلنسااان قااد يروهااا ذاو اتع ارتا  .وعقااد و ياار الدولااة مرحلااة تحقااة مائاادة مسااتديرة ملناقشااة
املوضو م ممرلي الو ارات والرحل قصد توضيت أي مسائل متثقية.
 -145وتقود و ارة العدل واملساواة مشااورة اد ىل وضا اسارتاتيجية وطنياة وديادة إلدماا
الرح اال والروم ااا .وق ااد أ اازت املرحل ااة األوىل (حتدي ااد املواض ااي الرئيس ااية ل س ا ارتاتيجية ايدي اادة)
وبوشرت املرحلة الرانية (حتديد األهدا الوربى طار كل من املواضي املت عليهاا واتت ااق
بشأن هذه األهدا ) .وحال ا املرحلة الرانية سيثدأ تن يذ املرحلة الرالراة (حتدياد اإلواراءات
امل صاالة ماان أواال بلااو كاال ماان األهاادا املت ا عليهااا ومااا يتصاال بااذلك ماان وااداول منيااة
ومتشرات أساسية لقياس األداء ومستوليات متسسية وترتيثات ر د).
 -146وست ضي هذه العملية ىل وض اسرتاتيجية وديدة إلدما الروما والرحال وجمموعاة مان
اإلوراءات الواول اختاذها من أول حتس معيشة الرحل بصورة فعلية .وتعاجل مسألة اتعارتا
الرمسي بالرحل سياق املناقشات املتعلقاة باتسارتاتيجية ايديادة علاى حناو يأااذ بعا اتعتثاار
بالوامل التوضيحات املقدمة من املنظمات طو احلوومية املعنية بالرحل.
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نون -المساواة بين الجنسين
فارق األجور بين الجنسين
 -147تث أحادث األرقاام املتقتاة الا قادمها موتال اإلحصااءات املركازي وأ ادر ا امل وضاية
األوروبيااة أن فااارق األوااور ب ا اينس ا بلااغ قثاال التعااديل نسااثة  14.4املائااة أيرلناادا
عااام ( 2012التوصييية  .)20-106ويقااارن هااذا الارقم باملتوسااط املسااجل اتحتاااد األوروب
عام  2012أي  16.5املائة وب ارق نسثتو  13.9املائة أيرلندا عام .2010
مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مناصب صنع القرار
-148

()52

أعق ا اااب نش ا اار الوثيق ا ااة املعنون ا ااة "حن ا ااو التو ا ااافت با ا ا اينسا ا ا

ا اان الق ا ا ارار

أيرلناادا" ال ا أعااد ا اللجنااة الوطنيااة لر ااد اتس ارتاتيجية املتعلقااة باااملرأة واعتمااد ا احلوومااة
اصصاات و ارة العاادل واملساااواة شاراكة ما اتحتاااد األيرلناادي لألعمااال التجاريااة وأ ااحاب
العمل وا لس الاوط املعا بااملرأة أيرلنادا متاوي مان برناامن  Progressالاذي اعتماده اتحتااد
منا ل القيادة و ان القارار
األوروب ملشروا يرمي ىل تشجي املزيد من التوا ن ب اينس
القتاااع العااام واصاااؤ .و لاات اإلو اراءات تنظاايم سلساالة ماان امل اتمترات و عااداد تاادريل
بشأن التحيز اينساين ال واعي وبرنامن شارا وتادريل علاى تنمياة القادرات القيادياة لننااث
اصدمااة املدنيااة (التوصيييتان  21-106و .)59-106وعاار التقرياار
ماان كثااار املااون
املرحلي الوط التدابو التشريعية الرامية ىل ضمان حتس متريل النساء احلياة السياسية.
إجااة األبوة وإعانة األبوة
 -149تض اامن عا ا ن ميزاني ااة ع ااام  2016التزام ااا ب اادمن و ااا ة أبا اوة مدفوع ااة األو اار م ااد ا
أس ااثوعان .وتعم اال و ارة الع اادل واملس اااواة وو ارة احلماي ااة اتوتماعي ااة مع ااا عل ااى بل ااورة مقرتح ااات
بشاأن التعادي ت الا م دااااا علاى تشاريعات الرفااه اتوتمااعي واإلواا ات األسارية مان أوال
احرتام املوعد النهائي لدمن وا ة األبوة و عانة األبوة لول أيلول/سثتمرب .2016

سين -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
التجنيس
 -150ب ا اادأ العم ا اال أول م ا ااراة مبراس ا اام م ا اانت اينس ا ااية حزيران/يونيا ا او  .2011وحا ا ا هناي ا ااة
عااام  2015نُظاام مااا جمموع او  115ح ا ماان هااذا القثياال كا اال ماان دبلاان وكااورو وواترفااورد
وطلااوي وتااامثلمور وتيارباري وحصال  68 181ماان طاااليب اينسااية علااى شااهادات نيسااهم
مراسم ملنت اينسية.
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االستجابة إلى أامة الهجرة في أوروبا الوسطى والجنوبية
 -151طا ااار اسا ااتجابة احلووما ااة ىل أ ما ااة ااجا اارة أوروبا ااا الوسا ااتى واينوبيا ااة وضا ااعت
احلوومة  10أيلول/سثتمرب  2015الربنامن األيرلندي حلماية ال وئ بغية توفو م ذ آمن
مل اان يلتمس ااون احلماي ااة الدولي ااة .ويت ااواى الربن ااامن ت ااوفو احلماي ااة الدولي ااة لع اادد أقص اااه 4 000
شخق ات طار برامن اتحتاد األوروب للنقل و عادة التوط  .ومان املتوقا أن ترت ا هاذه
ال األُسار .وبادأ بال عال تن ياذ برناامن عاادة تاوط  520شخصاا
األعداد بزيادة حاتت
معظمهاام قااادمون ماان لثنااان وسااث تصااني هم ك وئ ا ماان قثاال م وضااية األماام املتحاادة العليااا
لشااتون ال وئ ا وقااد و اال أول ال وئ ا السااوري  .وساايثقى عاادد األشااخاؤ ا تاااو ىل
محاية دولية قيد اتستعرا .
قانون الحماية الدولية المعتمد في عام  2015وأحكام جمع شمل األُسر

ن اار ا

 -152يش ااول ق ااانون احلماي ااة الدولي ااة املعتم ااد ع ااام  )53(2015ا حا رئيس اايا
يتسم بتحديات كثاوة ومتجاددةا جماال اللجاوء/ااجرة .وياود مقادم التلال طاار اإلواراء
يا أسااثاب التماسااو احلمايااة الدوليااة
املوحااد طلاال محايااة دوليااة (يااوء) واحاادا فقااط وتثحا
والسماب لو بالثقاء الدولة ويُثت فيها ضمن عملية واحدةا.
 -153وينق القانون على مراعاة مصا الت ل ال ضلى باألساس قارارات مانت األشاخاؤ
امل ااتهل حقوق ااا معين ااة منه ااا اإلذن باإلقام ااة وبالسا ا ر واإلذن ألفا اراد أُس اارهم بال ااداول واإلقام ااة
(التوصية .)21-107

 -154وباعتماااد و اراء التلثااات املوحااد بااات نظااام احلمايااة الدوليااة األيرلناادي مت قااا م ا نُظاام
دول أارى أعضاء اتحتاد األوروب وسيُتيت ذلك اإلسارا معاياة ماا اساتجد مان طلثاات
احلمايااة الدوليااة ويقلااق ىل حا ااد كثااو ماادة بقاااء مقاادمي التلثااات املساااكن املتاحااة طااار
اصدمات املثاشرة.
الفريق العامل المعني بعملية الحماية ،بما في ذلك تقديم الخيدمات المباشيرة واليدعم إليى
ملتمسي اللجوء
 -155أُنشن ال ري العامل املع بعملية احلماياة مباا ذلاك تقادمي اصادمات املثاشارة والادعم
ىل ملتمسي اللجوء تشرين األول/أكتوبر  2014برئاسة قا ا ساب ا ومة اتبتدائية.
ويشمل أعضا ه ممرل لو ارات حوومية ومنظمات طو حوومية.
 -156ونُشاار تقرياار ال ري ا العاماال حزيران/يوني او  )54(2015وتضاامن  173تو ااية منهااا
تو يات تتعل بإنشاء ينة لوض املعايو و نشاء م تشية مستقلة عن وكالة اتساتقثال واإلدماا
تتوىل ت تي مراكز اصدمة املثاشرة ضوء املعايو ايديدة.
 -157وتنظاار األوهاازة احلووميااة تن يااذ التو اايات الاواردة
الو راء املعنية بإ ب السياسة اتوتماعية واصدمات العامة.
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 -158وقااد نُ ااذت بال عاال بعاات التو اايات .وأُعتياات األولويااة لساان تش اريعات حل ا عمليااة
طلاال احلمايااة الدوليااة (انظاار أع ا ه) .ووق ا و ياار الصااحة أم ارا بإع اااء املساات يدين ماان اصاادمات
انت منااوذوي لاادعم
املثاشاارة ماان رسااوم التسااجيل وشاار و ياار التعلاايم واملهااارات تن يااذ خمتااط ما ا
الت ا ب املش اامول بعملي ااة احلماي ااة ال ااذين قض اوا ااس س اانوات النظ ااام املدرس ااي األيرلن اادي
ومتوينهم من متابعة دراستهم املرحلة الرالرة هذا العام.
التشاور مع األطفال المشمولين بالخدمات المباشرة
 -159ا ا ا ل شا ااهري تش ا ارين األول/أكتا ااوبر وتش ا ارين الرا اااين/نوفمرب  2015أوا اارت وحا اادة
مشاااركة امل اواطن التابعااة لااو ارة شااتون الت ولااة والشااثاب مشاااورات م ا قراب اة  90ط ا وشااابا
يلتمس ااون اللج ااوء (با ا  8س اانو ا
ات و 17س اانة) ويعيش ااون مرافا ا اص اادمات املثاش اارة وذل ااك
بالتعاااون م ا وكالااة اتسااتقثال واإلدمااا التابعااة لااو ارة العاادل واملساااواة .ويتااوىل باح ا مسااتقل
عااداد تقرياار املشاااورات .وتعهاادت وكالااة اتسااتقثال واإلدمااا بااإي ء اتعتثااار راء األط ااال
سلسالة اإل ا حات املقثلااة الرامياة ىل حتسا ناارو مرافا اصادمات املثاشاارة ت سايما ل ائاادة
األُسر واألط ال.
مناهضة العنصرية واإلدماج
 -160تلت اازم حووم ااة أيرلن اادا اازم كم ااا ذُك اار تقري ااري أيرلن اادا ال ااوط واملرحل ااي الس ااابق
مبناهضااة وموافحااة أي مظه ا ار ماان مظاااهر العنص ارية يعهااا .وقااد شاارعنا عااام 2014
اس ااتعرا هنجن ااا اء دم ااا امله اااورين وش ااول ذل ااك اتس ااتعرا أس اااس اسا ارتاتيجية دم ااا
املهااورين ايديادة وا دثاة الا ستُنشار وق ا
ات قري ا
ال .وستتضامن اسارتاتيجية اإلدماا ايديادة
موونااا قويااا يتعل ا مبناهضااة العنص ارية وجماااتت عما اال إ ااددة إلذكاااء ال ااوعي بالتعاااي الرق ااا
ومناهضة العنصرية وكره األوانل.
 -161واختااذت و اراءات هااذا الصاادد وهااي طااور التن يااذ .وواف ا و ياار العاادل واملساااواة
متارا على عاادة النظار قاانون منا التحاريت علاى الوراهياة املعتماد عاام  1989ضاوء
التقااارير الاواردة ماان ا تما املاادين واتلتزامااات الدوليااة و ربااة وتيااات قضااائية أااارى بااالنظر ىل
عماار ذلااك القااانون والتحااوتت الا طارأت علااى ا تما األيرلناادي واسااتخدام اإلنرتناات ووسااائل
التوا ل اتوتماعي منذ اعتماد ذلك القانون.

عين -الشفافية والحوكمة الرشيدة للشركات
 -162س ا اايعدل مش ا اارو ق ا ااانون العدال ا ااة اينائي ا ااة (ال س ا اااد) املعتم ا ااد ع ا ااام  2015يا ا ا
التشريعات املعروضة حاليا قوان موافحة ال ساد املعتمادة مان عاام  1889ىل عاام 2010
وجيمعها قانون واحد.
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( -163انظاار ال اار ثاني اا  -باااء ا ب قتااا ح ا النظااام مسااألة نشاااء ساالتة مسااتقلة
حل ا النظااام وتاادعيم ا حيات ينااة املظااامل املتعلقااة بالشاارطة واعتماااد قااانون عااام 2014
املتعل ماية املثلغ وتدعيم تشريعات حرية املعلومات).
هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية
 -164أنشئت هيئة تنظيم املتسسات اصوياة( 16 )55تشارين األول/أكتاوبر  .2014واايئاة
وكالة مستقلة تتواى تشجي أمناء املتسسات اصوية على أداء واوثا م جمال مراقثاة انادي
اتستئمان اصوية واملنظمات اصوية و دار ا ومن حل يادة ثقة الناس وائتماهنم اه القتا .

فاء -السياسة الخارجية والمعونة اإلنمائية الخارجية
ترس سياسة أيرلندا املتعلقة بالتنمية الدولية واملعنونة "عامل واحاد ومساتقثل واحاد"
ّ -165

()56

ميم األهدا الرئيسية لربناامن املعوناة اصاروياة لثلادنا
(أيار/مايو  )2013حقوق اإلنسان
يا وهودناا اإلمنائياة.
وتلتزم بضمان تعزياز مثاادئ ومعاايو حقاوق اإلنساان ومحايتهاا ودجمهاا
ويساااعد برنااامن املعونااة ال ق اراء واملهمش ا ماان األف اراد وايماعااات علااى عمااال حقااوقهم باادعم
مشااركتهم ومتويانهم وبالعمال علااى تعزياز املسااءلة والشا افية وبتشااجي املسااواة وعادم التمييااز.
وتق اادم أيرلن اادا مت ااوي ىل جمموع ااة واس ااعة م اان املنظم ااات ط ااو احلوومي ااة املعني ااة بقض ااايا حق ااوق
اإلنسااان وتاادعم اللجااان الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان عاادد ماان الثلاادان الناميااة وامل وضااية السااامية
حلقوق اإلنسان.
 -166وش اااركت أيرلن اادا بنش اااط عملي ااة األم اام املتح اادة الرامي ااة ىل وضا ا أه اادا التنمي ااة
املستدامة .و طار املشاركة تيسو امل اوضات احلوومياة الدولياة ضامت أيرلنادا وهودهاا
سثيل ضمان ودول أعمال للتنمياة املساتدامة يشامل ايميا ويسالّم باأن التمتا قاوق اإلنساان
كلهااا ضااروري للتنميااة .ويشاادد واادول أعم ااال التنميااة املسااتدامة املمتااد ىل عااام  2030عل ااى
مستولية ي الدول عن احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها ب متييز.
 -167ومنااذ اتسااتعرا األاااو و اضاام فاارتة اتساامت بصااعوبات اقتصااادية هائلااة أثثتاات
احلوومة التزاما سياسيا دائما بربنامن أيرلندا املتعل بالتعاون الدويل وحافظت قدر املستتا على
ميزانيااة املعونااة اإلمنائيااة اصارويااة .وأعلناات احلوومااة أن عااام  2016سيشااهد أول يااادة كثااوة
ميزانية املعونة منذ سث سنوات .وكلما تدعم تعافينا اتقتصاادي وتأكاد سنوا ال التقادم بااطراد
حنااو بلااو هااد األماام املتحاادة املتمراال ختصاايق نسااثة  0.7املائااة ماان ميزانيتنااا للمعونااة
اإلمنائية.
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صاد -االلتزامات الدولية بحقوق اإلنسان والجهود المب ولة في ه ا المجال
 -168أتاااب انتخاااب أيرلناادا عضااوا جملااس األماام املتحاادة حلقااوق اإلنسااان علااى ماادى ال اارتة
ماان كااانون الراين/يناااير  2013ىل كااانون األول/ديساامرب  2015فر ااة لتقاادمي مسااالة أكاارب
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاا علاى الصاعيد العااملي .وحافظات أيرلنادا أثنااء مادة عضاويتها
علااى مواق هااا املورسااة بشااأن حريااة الاادين أو املعتقااد واملاادافع عاان حقااوق اإلنسااان وحقااوق
الت اال وعقوب ااة اإلع اادام واملس اااواة با ا اينسا ا وحق ااوق املرليا ا واملرلي ااات ومزدوو ااي املي اال
اينس ااي ومغ ااايري ااوي ااة اينس ااانية والعدي ااد م اان القض ااايا الرئيس ااية األا اارى .وتزعم اات أيرلن اادا
ا ل ااس تناولاات األوىل تعزي ااز ومحاي ااة حي ااز ا تم ا امل اادين وتناول اات الراني ااة
مثااادرت وطنيت ا
مراضة األط ال دون سن اصامسة ووفاا م .وشااركت أيرلنادا بنشااط نقاشاات ا لاس وقراراتاو
املتعلقااة باحلاااتت املرااوة للقل ا ش ا املناااط ب ا انتقاااء كلمااا عرضاات علااى ا لااس أ مااات
تتصل قوق اإلنسان من الوض األراضاي ال لساتينية ا تلاة وساوريا والايمن وليثياا ىل حالاة
هورياة كوريااا الشااعثية الدرقراطيااة وكمثوديااا وميامنااار ماارورا مهوريااة أفريقيااا الوسااتى وبوروناادي
والسودان وونوب الساودان وبلادان كراوة أاارى .وتثقاى أيرلنادا ملتزماة متاام اتلتازام بتعزياز حقاوق
اإلنسان ومحايتها ش أحناء العامل من ا ل مشاركتنا ا لس بص ة مراقل.

 -169و الوثيقة املعنونة "ايزيرة العاملياة :سياساة أيرلنادا اصاروياة مان أوال عاامل متحاول"

()57

حتسن تنسي تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
(كانون الراين/يناير  )2015تعهدت احلوومة بأن ّ
سياسااة الثلااد اصارويااة بتاارق منهااا نشااء ينااة مشاارتكة با الااو ارات تعا قااوق اإلنسااان.
وتشمل مستوليات هذه اللجناة معاضادة التقادم اوب تصادي أيرلنادا علاى املعاهادات الرئيساية
حلقوق اإلنسان وضمان تقدمي التقارير مواعيدها ىل هيئات ر د املعاهدات.

التصديق على صكوك حقوق اإلنسان
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القيااام  12كااانون الراين/يناااير  2015بتعااديل اإلع ا ن الااذي قدمتااو أيرلناادا
لدى تصديقها  18تشرين الرااين/نوفمرب  2002علاى الربوتوكاول اتاتيااري
تت اقي ااة حق ااوق الت اال املتعلا ا بإشا اراو األط ااال النزاع ااات املس االحة وفقا اا
لل قرة  2من املادة  3من الربوتوكول؛



التص اادي  24أيلول/س ااثتمرب  2014عل ااى الربوتوك ااول اتاتي اااري تت اقي ااة
حقوق الت ل املتعل بتقدمي الث طات؛



داااول ات اقيااة العمااال املن ازلي ( 2011رقاام  )189حيااز الن اااذ بالنس ااثة ىل
أيرلندا  28آب/أطستس 2015؛



 24حزيران/يونيا او  2013للربوتوك ااول رق اام  15املع اادل
توقيا ا با ا حت ا ا
تت اقي ااة محاي ااة حق ااوق اإلنس ااان واحلري ااات األساس ااية (معاه اادة جمل ا اس أوروب ااا
رقم  )213الذي مل يدال بعد حيز الن اذ بالنسثة ىل أيرلندا؛
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التصدي على ات اقية آرهوس



توقيع صكوك حقوق اإلنسان
 ات اقيا ا ااة جملا ا ااس أوروبا ا ااا ملوافحا ا ااة ات ا ا ااار:2015 أكتا ا ااوبر/ تش ا ا ارين األول8
)؛216 باألعضاء الثشرية (رقم



 ات اقي ااة جمل ااس أوروب ااا ملنا ا وموافح ااة العن ااف:2015 نوفمرب/ تشا ارين الر اااين5
.)باملرأة والعنف املنزيل (ات اقية استنثول



 خاتمة-خامسا
 ن أيرلناادا فخااورة بساامعتها وسااجلها جمااال محايااة حقااوق اإلنسااان ودعاام املساااواة-170
 و ذ نسالّم بالتحاديات املتثقياة نعارب.وت سيما بالتقدم ا ر فيو منذ وولة اتساتعرا األوىل
عاان التزامنااا باحل اااا علااى الاازام وموا االة العماال علااى حتس ا حالااة حقااوق اإلنسااان للسااوان
ماايو و ىل مسااا آراء/ ونتتلا ىل املشاااركة احلاوار الت اااعلي املتعلا بأيرلنادا شااهر أيار.كافاة
.الدول األعضاء األارى وتو يا ا
Notes
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Ireland’s National Interim Report is available at www.upr.ie.
Irish Human Rights and Equality Commission.
Report of Consultations with Children and Young People about Human Rights is available on
www.upr.ie.
www.ihrec.ie
www.workplacerelations.ie
www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/16/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/43/enacted/en/pdf
Section 37(1) of Employment Equality Act 1998 (as amended by section 25 of the Equality Act 2004)
provides that where a religious, educational or medical institution which is under the direction or
control of a body established for religious purposes or whose objectives include the provision of
services in an environment which promotes certain religious values shall not be taken to discriminate
against a person if–
• it gives more favourable treatment, on the religion ground, to an employee or prospective
employee where it is reasonable to do so in order to maintain the religious ethos of the institution,
or
• it takes action which is reasonably necessary to prevent an employee or prospective employee
from undermining the religious ethos of the institution.
The provision was previously contained in the Employment Equality Bill 1996 which was referred by
the President to the Supreme Court under Article 26 of the Constitution. While the Court found Bill to
be unconstitutional on other grounds, the constitutionality of what later became section 37 was upheld
as a reasonable balance between the competing constitutional rights involved. The ratio of this and
other decisions is that it was not simply a matter of repealing section 37(1) in its entirety in the new
legislation but rather finding a new balance that better met the rights of employees.
The amended section 37 now obliges relevant employers in religious-run schools and hospitals to
show that any favourable treatment of an employee or prospective employee is limited to the religion
ground and action taken against a person is objectively justified by reference to that institution’s aim
of protecting its religious ethos and that the means of achieving that aim are appropriate and
necessary. The new provision provides that action taken against an employee or prospective
employee on the religion ground shall not be regarded as justified unless it is:
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rationally and strictly related to the institution’s religious ethos;
a response to conduct of a person which undermines or would undermine the religious ethos of
the institution, rather than being a response to that person’s status under any of the other
discrimination grounds (e.g. sexual orientation) set out in equality legislation; and
• proportionate to the conduct of the employee or prospective employee, having regard to
alternative action the employer could take, the consequences of any action taken for the employee
or prospective employee and the actual damage caused to the religious ethos of the institution.
Ireland’s Second National Strategy on Domestic, Sexual and Gender-based Violence 2016-2021 is
available on the website of the Department of Justice and Equality.
Second National Strategy Action Plan
Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating
trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision
2002/629/JHA.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/24/section/1/enacted/en/html
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=24271
The Guidance Document is available on the Department of Health website.
168 from UK, 4 from Australia, 2 from Cyprus, 1 from Switzerland and 11 from USA.
Signed by the President on 30 December 2015.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html
Freedom of Information Act 2014, http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2014/a3014.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/act/24/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/7/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/28/enacted/en/html
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Open-Policy-Debate-Monday-23rd-November
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/11/enacted/en/html
The Working Group Report on Citizen Engagement with Local Government is available on the
website of the Department of the Environment, Community and Local Government.
The National Strategy on Children and Young People’s Participation in Decision-Making 2015-2020
is available on the website of the Department of Children and Youth Affairs.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/25/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/35/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/34/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/act/44/enacted/en/html
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=30673&CatID=87
The Report of the Expert Group is available on the website of the Department of Health.
A Vision for Change is available on the website of the Department of Health.
Connecting for Life is available on the website of the Department of Health.
Social Housing Strategy 2020 is available at
http://www.environ.ie/en/PublicationsDocuments/FileDownLoad,39622,en.pdf
Stabilising Rents, Boosting Supply is available on the website of the Department of the Environment,
Community and Local Government.
Homelessness Policy Statement is available on the website of the Department of the Environment,
Community and Local Government.
Implementation Plan on the State’s Response to Homelessness is available on the website of the
Department of the Environment, Community and Local Government.
The Action Plan to address Homelessness is available on the website of the Department of the
Environment, Community and Local Government.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/40/enacted/en/html
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=30377&CatID=87
Irish Constitution, the Child Care Act 1991, the Child and Family Agency Act 2013 and the
Regulations for Foster Care (General), Foster Care (Relative) and the Regulations for Residential
Care.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/36/enacted/en/pdf
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a3015.pdf
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a5715.pdf
Tackling Youth Crime: Youth Justice Action Plan (2014-2018) is available on the website of the
Department of Children and Youth Affairs.
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The National Plan for Equity of Access to Higher Education 2015-2019 is available on the website of
the Higher Education Authority.
The Roadmap to Ratification is available on the website of the Department of Justice and Equality.
The Comprehensive Employment Strategy for People with Disabilities 2015-2024 is available on the
website of the Department of Justice and Equality.
The six strategic priorities are: build skills, capacity and independence; provide bridges and supports
into work; make work pay; promote job retention and re-entry to work; provide co-ordinated and
seamless support; and engage employers.
Towards Gender Parity in Decision-Making in Ireland is available on the website of the Department
of Justice and Equality.
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a6615.pdf
The Report of the Working Group on the Protection Process, including Direct Provision and
Supports to Asylum Seekers is available on the website of the Department of Justice and Equality.
www.charitiesregulatoryauthority.ie
One World, One Future is available on Irish Aid’s website.
The Global Island: Ireland’s Foreign Policy for a Changing World is available on the website of the
Department of Foreign Affairs and Trade.
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